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 مقدمة السلسلة
 

 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك انت العليم الحكيم..

تتكلم عن إطار  أول سلسلة عربية Front Endأضع بين إياديكم أحبتي وأخوتي مطوري الويب وبالتحديد مطوري 

ومن ثم في كل كتاب  Angularُيقدمها  ، حيث تقوم فكرة هذه السلسلة على حصر جميع امليزات التي Angularعمل 

بذلك تغطية أغلب وأهم جوانبها مع الشرح املفصل  يتم أخذ ميزة او ميزتين واإلبحار فيها بشكل مستقل محاوال

 واألمثلة املتعددة.

عزيزي املتعلم  ق يجب التنويه أن هذه السلسلة ليست للمبتدئين في البرمجة، وانما البد ان تمتلكلا املنطومن هذ

البد ان تمتلك اساسيات  ومن ثم HTML-CSS-JavaScriptعلى األقل أساسيات أركان تطوير الويب الثالثة 

Typescript  ألن إطار عملAngular لى كل مطور واجهات أمامية أهمية ع يعتمد على هذه التقنية، وال يخفى

Typescript  ويب تعلمها واتقانها، ونكتفي ان نقول ان  والتي من وجهة نظري أرى انه يجب على كل مطورDeno.js  وهي

هذه التقنية بشكل كامل، لذلك انصح كل مطور عربي بتعلم هذه التقنية  أصبحت تدعم Node.jsاللغة الجديدة من 

 بشكل خاص ولتطوير الويب بشكل عام. Angularوكيفية االستفادة منها في إطار عمل  نبهاومحاولة اإلملام بجوا

موجود، لذلك في  وال يخفى عليك عزيزي املتعلم أن الكمال هلل وال يخلوا عمل من األخطاء فالخطأ وارد والتقصير

هذه السلسلة فال تتردد  لتطوير حال وجدت أي تقصير او أي خطأ في هذه السلسلة او أردت تقديم أي اقتراح

 الصفحة. بمراسلتي على البريد اإللكتروني الذي سوف اضعه بأسفل هذه

 
ا
 .لوجهه سبحانه خالصا أسأل هللا العلي العظيم أن ينفع به وان يتقبله عمال

 وأخيرا وال تنسوني أخوتي من صالح دعائكم.

 

 

 

 

 املؤلف

 فيصل الفهد

Faisal.alfahd.ksa@gmail.com 
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 مقدمة الكتاب

، مع العلم ان Angularو RxJSمن خالل مكتبة  Reactive Programmingالتفاصيل في  وبأدقهذا الكتاب سوف نبحر في 

 Javaلها مكتبات أخرى للغات متعددة مثل ففقط  JavaScriptة إلى لغة الـيست موجل Reactive Programmingتقنيات 

، (https://reactivex.io) ن خالل هذا الرابطمشاهدة اللغات التي تدعمها هذه التقنية مالخ، وتستطيع ..  Swiftاو  c#او 

ملكتبة مع لذلك نستطيع استخدام هذه اوهي املوجهة إلى لغة الجافا سكريبت  RxJSوما يهمنا من هذه التقنية هو مكتبة 

ي هذا الكتاب سوف وف، (Angular – React – Vueلغة الجافا سكريبت مباشرة او مع أطر العمل الثالثة املشهورة وهي )

، دام متشابهةأغلب طرق االستخالعلم ان جميع املفاهيم واحدة و ، مع Angularهذه املكتبة مع  استخدامنتطرق إلى 

لغات البرمجة مع اختالفات بسيطة في طريقة كتابة واحدة لجميع هيم ان نقول ان املفاوليس هذا فحسب بل نستطيع 

 .بين اللغات املختلفة Syntaxالدوال او ما يسمى 

 Angularريقة التي توفرها الـطوهي ال Angular HttpClientوانما سوف نشرح  RxJSنكتفي في هذا الكتاب بالتطرق إلى ولن 

من هذا  األول قمت بتخصيص الفصل لذلك ، او تعديل او حذف البيانات من الخادم او اضافة لجلب HTTP التصال

 مفاهيم  HTTPميل ودوال الـل الخادم والعمثا HTTPفي الشبكات واتصاالت  أساسيةالكتاب لشرح مفاهيم 
ا
 Jsonوايضا

تفاصيل هذه دون الخوض ب بما يخدمنا في هذا الكتاب ، بحيث نتطرق إلى هذه املفاهيم بشكل سريعوغيره الكثير APIوالـ

 .Angular HttpClient، وفي الفصل األخير تم تخصيصه لشرح التقنيات

  

 املؤلف

 فيصل الفهد

Faisal.alfahd.ksa@gmail.com 

https://reactivex.io/
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 يات الويبالفصل األول: مدخل إلى بعض مفاهيم الشبكات وتقن

 

  

 ألول الفصل ا

مدخل إلى بعض مفاهيم 

 الشبكات وتقنيات الويب
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  مقدمة: -1

 (الفصل األخير من هذا الكتاب) Angular HttpClientميزة قبل البدء بالغوص بو  قلنا في مقدمة هذا الكتاب انناكما 

 ما هو  clientوالعميل  serverيجب قبلها ان نفهم بعض التقنيات املهمة، مثل ما هو الخادم 
ا
، باإلضاف Httpوايضا

ا
ة اصال

 وغيرها من املفاهيم األخرى. Jsonو APIالى تقنية 

ه التقنيات ألن بعضها قد يحتاج إلى فصل مستقل ان لم يكن كتاب كامل، وانما وبطبيعة الحال لن نتعمق في تفاصيل هذ

ركز على ما نحتاجه وينفعنا لكي نتعلم ميزة 
ُ
 .HttpClientسنقدم مدخل ومقدمة لكل تقنية ون

2- Server & Client: 

عطي األ 
ُ
ساسيات التي تساعدنا كما اشرنا سابقا سوف نقوم بإعطاء مقدمة بسيطة ومدخل إلى هذه التقنيات، بحيث ن

 .HttpClientعلى فهم واستيعاب 

سمى 
ُ
فهي من اهم مفاهيم شبكات الحاسب والتي أدت إلى  Server & Clientومن ناحية تقنية الخادم والعميل او ما ت

 عندما نقوم بفتح جهاز الحاسب
ا
او  انتشار هذه الشبكات وتعدد تطبيقاتها وخدماتها التي تقدمها للمستخدمين، فمثال

او أي متصفح آخر  Safariاو  Google Chromeجهاز املوبايل او أي جهاز آخر ونقوم بالدخول على املتصفح كأن يكون 

وقمنا بطلب  Clients، فإننا بهذه الحالة اصبحنا عمالء google.comوقمنا بطلب موقع وليكن محرك البحث الشهير 

وقع بجميع ما يحتويه من ملفات ضرورية لتشغيله موجودة وهذا امل google.comخدمة وهي استعراض محرك البحث 

، بشرط Clientsألنه قام بخدمة األجهزة العميلة  Serverعلى جهاز حاسب آخر في منطقة معينة وهذا الجهاز ُيسمى خادم 

خرى.
ُ
 وجود شبكة تربط بين جهاز الخادم )السيرفر( والعميل كأن تكون شبكة انترنت او أي شبكة حاسب أ

 ُيعتبر مثال بسيط لفهم وتوضيح هذه التقنيات املهمة، وإال نستطيع ان نتصل بالسيرفر بطرق عديدة ما 
ا
تم ذكره سابقا

 ومختلفة، وعلى سبيل املثال ال الحصر ممكن ان تكون تطبيق او لعبة.

الخدمات مثل وبنفس الوقت تختلف وتتعدد الخدمات التي يقدمها السيرفر فممكن ان يقدم سيرفر واحد مجموعة من 

خدمة البريد اإللكتروني او خدمة تخزين قاعدة البيانات او التطبيق الذي يتعامل مع قاعدة البيانات او تخزين ملفات 

الصور والوسائط األخرى او ملفات املوقع الضرورية لعرض املوقع في جهاز العميل،...الخ، هذا من جهة ومن جهة أخرى 

 لكل خدمة وبتم ربط هذه األجهزة مع بعضها البعض بطرق معينة.ممكن أن يكون هنالك جهاز سيرفر 

والجزء املهم الذي يجب ان نعلمه ان هنالك لغات برمجة خاصة ببرمجة تطبيقات تعمل على السيرفر وتمتلك القدرة 

بيانات على اجراء جميع العمليات على قاعدة البيانات سواء إضافة او حذف او تعديل او جلب البيانات من قواعد ال

متمثلة بإطار العمل  Javaاو لغة  Djangoمتمثلة بإطار العمل  Pythonاو لغة  ASP.NETمتمثلة بإطار العمل  #Cمثل لغة 

Spring Boot وغيرهم الكثير، فهذه اللغات نستطيع عن طريقها برمجة تطبيقات تتعامل مع قاعدة البيانات او مع ملفات ،

أغلب هذه  –نستطيع عن طريقها برمجة جميع الخدمات التي يقدمها السيرفر الوسائط على السيرفر، بصيغة أخرى 
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وهذا النوع من البرمجة جرى الُعرف  –الخدمات تكون جاهزة ما عدا قاعدة البيانات والعمليات عليها وملفات الوسائط 

 .Back-Endتسميته برمجة الـ

ات برمجة ال نستطيع عن طريقها التعامل مع السيرفر هنالك لغ Webوعلى الجهة املقابلة وبالتحديد في عالم الويب 

فهذه اللغة نستطيع عن طريقها  JavaScriptوبالتحديد قاعدة البيانات او ملفات الوسائط املخزنة في السيرفر، مثل لغة 

ومربعات  برمجة الواجهات االمامية للمستخدم مثل برمجة واجهة املوقع الذي يتعامل املستخدم معه مباشرة مثل االزرار

 Front-Endالنص، ...الخ، او عرض البيانات القادمة من السيرفر بطرق جميلة، وهذا النوع من البرمجة ُيسمى برمجة 

 Runtimeتم تعريفها على انها  JavaScriptألن أوامر هذه اللغة ال يفهما إال املتصفح فقط. )يوجد نسخة من 

Environment  تسمىNode js  برمجة ونستطيع عن طريقهاBack-End.) 

، حيث عن طريق هاتين التقنيتين APIودوال  Httpالتواصل مع السيرفر عن طريق  JavaScriptوبنفس الوقت تستطيع الـ

، مع العمل ان Front-Endمع التطبيق الذي تم برمجته في  Back-Endيتم التواصل بين التطبيق الذي تم برمجته في 

 )وهو مستقبل الويب(.  Full Stack Developerُيسمى  Back-End & Front-Endاملطور الذي ُيجيد برمجة 

لذلك تعتبر التطبيقات التي يتم برمجتها عن طريقه من  JavaScriptهو إطار عمل للـ Angularمالحظة: بما ان إطار عمل 

موبايل عن  او تطبيق Webسواء كان  Angular، وهذا يشمل أي تطبيق تم برمجته عن طريق Front-Endضمن برمجة 

 .Electronاو تطبيقات سطح املكتب عن طريق  Ionicطريق 

حيث يتم استخدامها  Javaمثل لغة  Back-Endو Front-Endمالحظة: هنالك بعض اللغات يمكن استخدامها للتعامل مع 

  Front-Endوهي بذلك أصبحت  Androidبرمجة تطبيقات 
ا
، وهنالك لغة  Back-Endوايضا

ا
حيث  Swiftكما أشرت سابقا

 لبرمجة  iOS(IPhone)لبرمجة تطبيقات  Front-Endيتم استخدامها كـ
ا
 Back-Endوايضا

ا
لبرمجة  #C، وهنالك ايضا

 برمجة Blazorتطبيقات سطح املكتب او حتى برمجة واجهات الويب باستخدام إطار العمل الرائع 
ا
 .Back-End، وايضا

ا ملفاهيم الخادم والعميل وهي تقنيات الحوسبة السحابية وهذه وهنالك نقطة مهمة تجب االشارة إليها عند تطرقن

قدم لنا جميع الخدمات مع السيرفر بدون تكبد عناء شراء سيرفر جديد او صيانته وجميع األمور األخرى، 
ُ
التقنيات ت

رها من وانما نستطيع ان نأخذ مساحة وقدرة معالجة وعدد املستخدمين الذي يستطيع ان يخدمهم هذا السيرفر وغي

ت جميع الخدمات األخرى كقواعد البيانات والبريد اإللكتروني، ...الخ على قدر حاجتنا، وبذلك سهلة لنا بناء جميع الخدما

او شركة  Google Cloudمتمثلة في  Googleمن الصفر، ومن الشركات التي تقدم هذا النوع من الخدمات شركة 

Microsoft  متمثلة فيAzure.الخ... ، 

التحدث في مفاهيم وتقنيات الحوسبة السحابية ذو شجون وممتع ولكن ليس هنا املقام لشرحه ولذلك سنكتفي  وحقيقة

.
ا
 بما أشرنا له سابقا

 وباملختصر نستطيع ان نقول:
ا
 وأخيرا

  ان أي تطبيق يعمل على السيرفر ُيسمىBack-End  واي تطبيق يعمل علىClient  ُيسمىFront-End. 
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 ن قواعد البيانات وملفات الوسائط في السيرفر، وفي أجهزة العمالء في الغالب يتم تخزيClients  يتم طلب هذه

 البيانات في حال كان مصرح للعميل االطالع عليها.

  من الخادم والعميل او بصيغة أخرى 
ا
 .APIو Httpعن طريق  Front-Endوبين  Back-Endيتم التواصل بين كال

 مع حفظ جميع الحقوق ألصحابها، كالتالي:واآلن لنستعرض بعض الصور واألشكا
ا
 ل التي توضح ما قيل سابقا

 

 



 

6 

 

 



 

7 

3- Http/Https: 

وهو عبارة عن بروتوكول يهتم بنقل البيانات بين الخادم والعميل وضمان وصول هذه البيانات وهو اختصار لجملة 

Hyper Text Transfer Protocol ويعتمد على آلية الطلب ،Request ل واالستجابة من العميResponse  ،من الخادم

 بالبحث عن الخادم الذي يوجد به ملفات هذا 
ا
بمعنى عندما نقوم بطلب أي موقع من االنترنت فأن املتصفح سيقوم اوال

( ومن ثم Httpsاو يدعم  Httpبناء على السيرفر املوجود فيه املوقع )يدعم  Http/Httpsاملوقع وبعدها يتم انشاء اتصال 

 بالتأكد من أن هذا العميل  Requestلب ُيرسل ط
ا
إلى الخادم يطلب منه صفحات هذا املوقع وعندها يقوم الخادم اوال

مصرح له للوصول إلى هذه البيانات )وفي حال كانت البيانات عامة لكل عميل يتم تجاوز هذه الخطوة( فاذا كان مصرح 

واي بيانات أخرى مثل  HTMLوملفات  cssكريبت وملفات له يتم ارسال امللفات الضرورية إليه مثل ملفات الجافا س

 عند االنتهاء يتم اغالق االتصال بJsonملفات 
ا
ين ، ...الخ، بحسب طريقة برمجة هذا املوقع واالستجابة الخاصة به، وأخيرا

 الخادم والعميل.

ميل ولنفس املوقع، بمعنى وتجدر اإلشارة ان كل اتصال منفصل بذاته عن أي اتصال آخر ولو كان لنفس الخادم والع

عند اجراء اتصال بين الخادم والعميل وتم خدمة العميل واغالق االتصال فإن الخادم لن يحفظ أي بيانات تخبره انه 

، بحيث إذا قام العميل بإجراء اتصال آخر لنفس هذا الخادم ولنفس املوقع فإن السيرفر 
ا
تم خدمة هذا العميل سابقا

 وارسل له البيانات، ومما )الخادم( سوف ُيعامل هذ
ا
ا العميل على انه عميل جديد وال يعلم انه اجرى اتصال معه سابقا

 يتضح انه لدينا مشكلة وهي في حال قام املستخدم بتسجيل الدخول واالنتقال بين أجزاء املوقع او تطبيق 
ا
قيل سابقا

لطلب هذه  Http/Httpsيتم اجراء اتصال الويب فإنه في كل جزء يحتاج من التطبيق بيانات من السيرفر فعندها س

البيانات من الخادم وعندها سيطالبه الخادم بالقيام بعملية تسجيل الدخول ألنه ال علم لديه انه نفس املستخدم الذي 

 وتم تسجيل دخوله وهذا بطبيعة الحال مزعج ويعكس تجربة ُمستخدم سيئة لتطبيق الخاص بنا، 
ا
اجرى اتصال سابقا

 عن طريق تقنية وقد تم حل هذ
ا
)األخيرة  Socket Apiاو باستخدام  JWTا االمر بطرق متعددة اشهرها وأكثرها استخداما

طريقة برمجية معينة تحافظ على االتصال بين الخادم والعميل دون انقطاع بحيث أي تغيير في البيانات على السيرفر 

 (.Firebaseيتم تحديثها بشكل مباشر عند العميل مثل قواعد بيانات 

وبروتوكول  FTPمنها بروتوكول نقل امللفات  Http/Httpsوبطبيعة الحال يوجد بروتوكوالت أخرى في عالم االنترنت غير 

TCP/IP  والذي يعتبر هو أساس االنترنت ويعتمد عليه بروتوكولHttp/Https. 

 .Http vs Httpsواآلن بعد إعطاء هذه املقدمة البسيطة سنقوم اآلن بتوضيح الفرق بين 

 :Http vs Httpsالفرق بين  -3-1

Https  هو اختصار لجملةHyper Text Transfer Protocol Secure  أي اتصالHttp  اآلمن، واملقصود باآلمن هو ان

العادي، بمعنى لو كنت عزيزي املتعلم  httpالبيانات التي يتم نقلها بين الخادم والعميل عبره تكون مشفرة بعكس الـ

فقط وقمت بإرسال او استقبال أي بيانات بين جهازك وبين الخادم )السيرفر( فإنه من املمكن  httpول تستخدم بروتوك
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اعتراض هذا االتصال واالطالع على هذه البيانات وتزيد الخطورة في حالة كانت هذه البيانات حساسة كأن تكون كلمات 

 مرور او ارقام بطاقات فيزا، ...الخ.

 في اتصال ومن اشكال التهديدات ايض
ا
العادي والتي تضر بجهاز السيرفر او بمعنى اصح باملوقع الذي يعتمد باتصال  httpا

حقن املحتوى في صفحات الويب دون بأو غيرهم من الوسطاء  (ISPs) مزودي خدمة اإلنترنت امكانيةعادي هو  httpعلى 

 شكل اإلعالن، حيث يقوم مزود خدم
ا
ة اإلنترنت الذي يهدف إلى زيادة اإليرادات موافقة مالك املوقع. يأخذ هذا عادة

واالرباح لضخ اإلعالنات املدفوعة في صفحات املواقع الخاصة بعمالئه. وعند حدوث ذلك، ال يتم مشاركة أرباح اإلعالنات 

 .الفعليومراقبة جودتها بأي حال من األحوال مع مالك املوقع 

 ، كالتالي: )جميع الحقوق محفوظة ألصحابها(httpsو httpوفي الشكل التالي يمكن حصر الفروقات بين 
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3-2- Https Request/ Https Response: 

لجلب وتبادل البيانات بين الخادم والعميل تتم عن طريق فكرة بسيطة وهي ارسال طلب من جهاز العميل  Httpفي اتصال 

( لتعديل عليها، ومن ثم يقوم الخادم )السيرفرإلى جهاز السيرفر سواء لجلب بيانات او حذفها او إضافة بيانات جديدة او ا

بالتأكد من نوع الطلب املرسل ومن اتاحة هذه البيانات لهذا العميل من عدمه وهل هذه البيانات هي موجوده باألصل ام 

ز ال وهذا هذا العميل يمتلك الصالحيات الكافية، ومن ثم يقوم بإرسال استجابة سواء كانت بإرسال هذه البيانات لجها

العميل او عند حدوث أي خطأ يقوم بإرسال استجابة توضح لجهاز العميل ان هنالك خطأ ما سواء في الصالحيات او 

 
ا
 بإذن هللا، ويمكن توضيح ما قيل سابقا

ا
 البيانات غير موجوده وغيرها من االستجابات األخرى والتي سوف نتطرق لها الحقا

 وظة ألصحابها(من خالل االشكال التالية: )جميع الحقوق محف
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3-3- Https Status Codes: 

 ان العميل 
ا
وبناءا على هذا الطلب يقوم الخادم  Requestيقوم بإرسال طلب  Httpsعن طريق اتصال  Clientقلنا سابقا

(Server بإرجاع استجابة )Response وهذه االستجابة تكون لها رموز توضح لنا كمطوري واجهات امامية ،Front-End 

 هنالك أخطاء من جهة  حالة
ا
او  Serverهذه االستجابة من حيث نجاحها او بعض املعلومات عن هذه االستجابة او مثال

هنالك أخطاء من جهة العميل وغيرها من الحاالت االخرى، لكي نتعامل معها سواء بإظهار البيانات في حال النجاح او 

 م في حالة الفشل وغيرها من األمور الكثيرة، والتي سنتطرق لها فيبإعادة املحاولة او بإظهار رسالة خطأ معينة للمستخد

  Https Status Codesهذا الجزء، وهذه الحاالت ُيطلق عليها 
ا
 .Response Status Codesويطلق عليها ايضا

عن  Front-Endوتجدر اإلشارة ان هذه الحاالت والرموز الخاصة بها هي رموز ُمتعارف عليها ويتم ارجاعها لنا كمطوري 

 قد يرسل احد مطوري Back-Endطريق مطوري 
ا
، ولكن ليس اجباري على هؤالء املطورين ان يلتزمون بهذه الرموز فمثال

Back-End  والذي يدل على أن الطلب من العميل غير صالح وهو رمز عام  400بعض الرموز العامة كأن يرسل الرمز

 
ا
والذي يدل على ان الصفحة املراد عرضها  404لتحديد املشكلة كأن يرسل  بينما مطور آخر يقوم بإرسال رمز أكثر تحديدا

 او البيانات املراد جلبها غير موجودة.

يلتزم  %99.99لذلك البد ان يكون هنالك تفاهم بين هؤالء املطورين لكي تتضح الصورة بينهم، ولكن بشكل عام وبنسبة 

 بها.بهذه الرموز بحسب الحاالت الخاصة  Back-Endمطوري 

هذه الرموز كثيرة لذلك يتم تقسيمها إلى مجموعات بحيث كل مجموعة ترمز لحاالت معينة، ويتم ترقيم هذه املجموعات 

 بقيم رقمية، كما في الجدول التالي:
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 اسم املجموعة رقم املجموعة

1 Informational Responses 

2 Successful Responses 

3 Redirectional 

4 Client Errors 

5 Server errors 
 

ي وكل حالة من الحاالت يرمز لها برمز يتكون من ثالث خانات، الخانة األولى من اليسار ترمز إلى رمز املجموعة التي تنتم

 الرمز 
ا
يدل على انه تم جلب البيانات  200إليها هذه الحالة، اما الرمزين اآلخرين فهما يختصان بالحالة نفسها، فمثال

 2وجميع األمور تسير بدون أي مشاكل، وهذا الرمز ينتمي إلى املجموعة الثانية ألنه ابتدأ بالرقم  بنجاح من السيرفر

 فهما يختصان بالحالة نفسها وُيشيران اليها. 00والرقمين اآلخرين وهما 

تالي: ويمكن استعراض جميع الحاالت، مقسمة بحسب املجموعات التي تنتمي إليها مع اسم كل حالة، كما في الشكل ال

 )جميع الحقوق محفوظة ألصحابها(
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، وما نحتاجه نتعلمه ونعرفه Front-Endال تقلق عزيزي املتعلم فأغلب هذه الرموز قليلة االستخدام بالنسبة لنا كمطوري 

، ويمكن حصر ما نحتاجه من الحاالت ورموزها شائعة 
ا
من رموز مقارنة بإجمالي عدد الرموز يكاد يكود بسيط جدا

 من خالل الجدول التالي: Front-Endم في عالم االستخدا

----------- Informational Responses 1XX 

 (200) OK 

 (201) Created 

 (204) No Content 

Successful Responses 2XX 

 (304) Not Modified Redirectional 3XX 

 (400) Bad Request 

 (401) Unauthorized 

 (403) Forbidden 

 (404) Not Found 

 (405) Method Not 

Allowed 

 (409) Conflict 

Client Errors 4XX 

 (500) Internal Server 

Error 

Server errors 5XX 

 https://www.restapitutorial.com/httpstatuscodes.htmlاملصدر 

ال يوجد بها حاالت شائعة االستخدام، والحاالت املضمنة بها ال  Informational Responsesألولى كما نالحظ املجموعة ا

 Front-Endنحتاجها في هذا الكتاب بشكل خاص وقد ال تحتاجها انت عزيزي املتعلم في طول مسيرتك البرمجية كـ

Developer. 

هذا ال يعني ان باقي الحاالت غير مهمة ولكن نأخذ ما اما باقي املجموعات فإخذنا منها الحاالت شائعة االستخدام، و 

 نستخدمه بشكل متكرر واما الباقي فتستطيع االطالع عليه والبحث عن عمله في حال حاجتك اليه.

 واآلن لنقوم بإعطاء نبذة عن هذه الحاالت ومتى يتم استخدامها، كالتالي:

Description Statuses 

، والتي تدل على ان الطلب تم بنجاح بغض Https تعتبر هذه الحالة من أشهر حاالت

النظر عن نوع هذا الطلب هل هو إضافة بيانات إلى قاعدة البيانات او حذفها او جلب 

عيد بيانات فإذا كان الطلب جلب بيانات فيتم الرد 
ُ
هذه البيانات، وهذه الحالة البد ان ت

 ان يتم الرد من السيرفر بالبيانات التي تم طلبها، اما إذا كان حذف بيانات فيمك
ا
ن مثال

Status Code 

200 

Status Name 

OK 

https://www.restapitutorial.com/httpstatuscodes.html
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Description Statuses 

فيمكن ان يقوم  او تعديلبرسالة تبين انه تم الحذف بنجاح، اما إذا كان الطلب إضافة 

جمل البد ان تكون 
ُ
السيرفر بإرسال البيانات التي تم اضافتها او تعديلها، بمعنى بامل

 االستجابة من السيرفر ُمحملة ببيانات معينة.

Status`s Group 

Successful Responses 

يتم الرد من السيرفر بهذا الرمز في العادة بحالة تم إضافة بيانات جديدة لقاعدة 

البيانات، كإضافة مستخدم جديد او منتج معين او ...الخ، او في حالة التعديل على 

 في قاعدة بيانات موجودة كأن نقوم بتغيير بيانات مستخدم معين محفوظ 
ا
سابقا

م ، وال يتClientالبيانات، مع ارجاع هذه البيانات التي تم انشائها او اضافتها إلى العميل 

 في قاعدة البيانات اما في حالة تم قب
ا
ول ارسال هذه البيانات إال بعدما يتم انشائها فعليا

 .202الطلب من العميل وجاري إضافة او تعديل البيانات فيتم الرد 

 201او  200م ان السيرفر ممكن ان يقوم بالرد باستخدام مع العل
ا
، فكما قلت سابقا

فهذه الحاالت ليست الزامية ولكن هو ُعرف متبع بين اغلب مطوري أنظمة السيرفرات 

 .Back-Endاو ما ُيسمى 

Status Code 

201 

Status Name 

Created 

Status`s Group 

Successful Responses 

استخدام هذه الحالة وارسال هذا الرمز من السيرفر بحالة حذف بيانات  في العادة يتم

من قاعدة البيانات، ومن اهم خصائص هذه الحالة ان الرد القادم من السيرفر ال يحمل 

أي بيانات، لذلك نستخدم هذه الحالة في حالة نجاح الطلب وبنفس الوقت ال نحتاج 

 أي بيانات من السيرفر.

Status Code 

204 

Status Name 

No Content 

Status`s Group 

Successful Responses 

هذه الحالة تنتمي إلى حاالت إعادة التوجيه ففي كل مرة نقوم بطلب ملف معين او 

بيانات معينة او حتى رابط معين من السيرفر ويقوم هذا السيرفر بإعادة التوجيه هذا 

في السيرفر فعندها يتم استخدام هذه الطلب من العميل إلى رابط آخر او مسار آخر 

، ولكن هذه الحالة بالتحديد في العادة يتم 304املجموعة، ومن هذه الحاالت حالة 

 في املواقع الكبيرة والتي 
ا
استخدامها بغرض آخر مختلف، ففي بعض الحاالت وخصوصا

ة ال تستقبل طلبات كثيرة قد تصل إال ماليين الطلبات لنفس البيانات ففي هذه الحال

رهق السيرفر بجلب البيانات وانما نقوم بعمل 
ُ
ريد ان ن

ُ
او تخزين مؤقت لهذه  cacheن

البيانات في املتصفح ومن ثم نتأكد هل البيانات تغيرت فإذا تغيرت يتم ارسال البيانات 

واالكتفاء بالنسخة من  304اما إذا لم تتغير فيتم ارسال الرمز  200الجديدة مع الرمز 

 .Clientوجودة لدى العميل البيانات امل

Status Code 

304 

Status Name 

Not Modified 

Status`s Group 

Redirection 

والتي يتم ارساله في الطلب  Clientهذه أولى حاالت مجموعة األخطاء القادمة من العميل 

ومن ثم يقوم بإرجاع رمز  Requestإلى السيرفر ولكن السيرفر يجد خطأ في هذا الطلب 
Status Code 

400 
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Description Statuses 

، 400الحالة املناسبة للخطأ الحاصل، وأول هذه األخطاء التي سنتطرق إليها هي حالة 

شير وجود خطأ بنفس الطلب وهذا الخطأ قد يكون في صياغة البارامترات 
ُ
وهذه الحالة ت

رسلة في رابط الـ
ُ
او هنالك خطأ في  JWT Tokenاو هنالك خطأ في صياغة  APIامل

Content-Type املرسلة في الـHeader او قد يكون الخطأـ بأرسال طلب ،Request  لجلب

بيانات او حفظها لسيرفر تختلف عن شكل ونوع البيانات التي يتوقعها هذا السيرفر، 

كأن نرسل طلب لجلب البريد االلكتروني ملوظف معين ولكن ال يوجد حقل في قاعدة 

 البيانات يحتوي على نفس هذا االسم من ضمن بيانات هذا املوظف.

Status Name 

Bad Request 

Status`s Group 

Client Errors 

هذه الحالة مهمة ويتم استخدامها في حالة قام مستخدم معين بمحاولة الوصول إلى 

بيانات محمية ولم يقم بعملية تسجيل الدخول على السيرفر او حاول اجراء عملية 

كلمة السر غير صحيحة، ففي هذه  تسجيل الدخول باسم مستخدم صحيح ولكن

 .401الحالة قد يتم الرد من السيرفر بالرمز 

Status Code 

401 

Status Name 

Unauthorized 

Status`s Group 

Client Errors 

اما هذه الحالة فتشير إلى ان السيرفر تعرف على املستخدم ولكن غير مصرح له الوصول 

لوصول إليها، كأن يحاول مستخدم معين الوصول إلى إلى بيانات معينة في حالة حاول ا

API  الستعراض بيانات معينة ولكن السيرفر تحقق من صالحيات هذا املستخدم ووجد

 قد يتم الرد من السيرفر بالرمز 
ا
 .403انه ال يحق له الوصول لهذه البيانات فعندئذ

Status Code 

403 

Status Name 

Forbidden 

Status`s Group 

Client Errors 

شير إلى ان البيانات التي تم طلبها غير متوفر 
ُ
ة ولعل هذه الحالة من أشهر الحاالت والتي ت

على السيرفر ومن اشكالها كأن يقوم املستخدم بمحاولة الدخول باسم مستخدم غير 

 بطلب بيانات او صفحة او ملف 
ا
موجود باألساس في قاعدة البيانات او ان يقوم مثال

، ...الخ، ففي هذه الحالت السابقة وغيرها من حاالت قد يتم الرد من السيرفر غير موجود

 .404بالرمز 

Status Code 

404 

Status Name 

Not Found 

Status`s Group 

Client Errors 

Status Code 

405 
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Description Statuses 

( بإرسال دالة )سوف نتطرق Front-End)تطبيق  Clientهذه الحالة في حال قام العميل 

( في الطلب 
ا
لسيرفر ولكن هذا السيرفر )متمثل في التطبيق على  Requestلها الحقا

 السيرفر( ال يدعم هذه الدالة.

Status Name 

Method Not Allowed 

Status`s Group 

Client Errors 

هذه الحالة تنتج نتيجة وجود تعارض حاصل بين عميلين او أكثر لنفس البيانات سواء 

في قاعدة البيانات او ملفات يقوم العميل برفعها على السيرفر او  كانت بيانات محفوظة

تنزيلها من السيرفر، وهذه الحالة في العادة تنتج في وجود مجموعة من االتصاالت تتم 

بنفس اللحظة ولنفس البيانات مما )قد(  Clientsعلى السيرفر من مجموعة من العمالء 

 ينتج عنه تعارض بين اتصالين او اكثر لذل
ا
ك يقوم السيرفر بالرد بهذا الرمز، وايضا

( لسيرفر وكان السيرفر يقوم Requestممكن ينتج في حال اتصال عميل معين )طلب 

راد جلبها او حفظها. ومن األمثلة كأن يقوم مجموعة 
ُ
بعمل تحديثات لنفس البيانات امل

حفظ من املستخدمين بنفس اللحظة بعملية تسجيل في موقع معين واجراء عملية 

 فلذلك قد يحدث تعارض لدى بعض املستخدمين.

Status Code 

409 

Status Name 

Conflict 

Status`s Group 

Client Errors 

اما هذه الحالة فتنتمي إلى آخر مجموعة وهي األخطاء الناتجة عن السيرفر، وما يهمنا 

 حيث تشير إلى وجود خطأ داخلي في السيرفر. 500بالتحديد هو الحالة 
Status Code 

500 

Status Name 

Internal Server Error 

Status`s Group 

Server Errors 

3-4- Https Methods: 

 وبالتحديد في الحالة ذات الرمز 
ا
بان هذه الحالة تنتج نتيجة  Method Not Allowedتحت اسم  405كما أشرنا سابقا

 ز.غير مدعومة في السيرفر لذلك تأتي االستجابة من السيرفر بهذا الرم ولكنها Requestوجود دالة يطلبها العميل في الطلب 

 إذن ما هي هذه الدوال؟ وما هي الفائدة منها؟

 وأول خطوة لإلجابة عن هذه التساؤالت هي باستعراض هذه الدوال، كالتالي: )جميع الحقوق محفوظة إلصحابها(
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دوال التي تم التأشير عليها بالعالمة الحمراء، اما الفائدة من هذه هي ال Front-Endوما يهمنا كمطوري واجهات امامية 

الدوال بشكل عام هي انه في حال قمنا بإرسال طلب إلى السيرفر عن طريق التطبيق الخاص بنا )الذي ُيطلق عليه العميل( 

عرف السيرفر ما نوعية هذا 
ُ
الطلب هل هو لقراءة بيانات فأننا البد ان نظمن هذا الطلب دالة من الدوال السابقة لكي ن

 او لحفظ بيانات او تعديلها او احذفها، ويمكن تحديد وظيفة هذه الدوال كما في الجدول التالي:

ستخدم لجلب وقراءة البيانات من السيرفر
ُ
 Get ت

ستخدم لحفظ البيانات في السيرفر
ُ
 Post ت

ستخدم لتعديل البيانات في السيرفر
ُ
 Put ت

ستخدم لحذف البيا
ُ
 Delete نات من السيرفرت

3-5- Https Header/ Https Body: 

 من الخادم  Responseواالستجابة  Requestواملقصود بها ُبنية او هيكل الطلب 
ا
، فلكل Clientوالعميل  Serverبين كال

ة )هنالك حالة واحدة فقط يكون لالستجاب Header/Bodyونفس الوضع أيضا لالستجابة فلها  Header/Bodyطلب 

Header  فقط وهي عن استخدامنا لدالةHead  في الطلب فعندئذ سيقوم السيرفر باالستجابة وذلك بإرسالHeader 

 (.Bodyبدون 
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 يحتوي على مج Headerبحيث يحتوي كل 
ا
 من الطلب واالستجابة، فمثال

ٌ
موعة من الخصائص تحدد نوع وماهي كال

Header  الخاص بالطلب على نوع الدالة هل هيGet  اوPost  على عنوان او رابط املوقع او 
ا
 APIاو ...الخ، وتحتوي ايضا

راد جلبها او حفظها او حذفها او املراد جلب او إضافة او حذف او تعديل البيانات منه، كما تحتوي على نوع البيانات 
ُ
امل

 قد تحتوي على طريقة جلب او قراءة البيانات هل Pdfاو ملفات  HTMLاو ملفات  Jsonتعديلها هل هي ملفات 
ا
، وايضا

ريد تحميل ملف 
ُ
 قد نطلب من السيرفر إعادة توجيهنا إلى رابط آخر نمرره له عن طريق  Downloadن

ا
او رفع ملف، وايضا

، Header، وفي الحقيقة هنالك الكثير والكثير من الخصائص التي نستطيع ان نمررها في الطلب عن طريق Headerهذا 

ضيف خصائص خاصة بنا ليست موجودة بشكل افتراض ي في 
ُ
 ان ن

ا
ضيف  Headerكما نستطيع مثال

ُ
او ان  JWTكأن ن

ضيف بارامترات معينة ، وجميع هذه الخصائص عند وصولها إلى السيرفر يق
ُ
وم بقراءتها ومن ثم تنفيذ االجراء املناسب، ن

 هذه االستجابة تحتوي هي األخرى على 
ا
 على خصائص  Headerوعندها يقوم بالرد )االستجابة(، وايضا

ا
ويحتوي هو ايضا

 الدالة التي قام بتنفيذها سواء كانت  Status Codeمنها على سبيل املثال 
ا
  Postاو  Getوايضا

ا
 على او ...الخ، وتحتوي ايضا

 كما قيل في  HTMLاو ملف  Jsonنوع البيانات املرسلة هل هي 
ا
 Requestاو ملف وسائط او ...الخ، وغيره الكثير وايضا

Header  ُيقال فيResponse Header  حيث يمكن ان يقوم مطوريBack-End  بإضافة خصائص إضافية قد يحتاجها

 الخاص به وبناءا عليها يقوم بمهام معينة. Headerـالتطبيق، وعند وصول االستجابة فإن املتصفح يقرأ ال

 الخصائص في الـ
ا
، ولكن قد نتطرق إلى أهمها عند وصولنا  Headerوكما قلنا سابقا

ا
كثيرة ومن الصعوبة حصرها جميعا

 إلى التطبيق العملي بإذن هللا.

يث يتم كتابة الخاصية وفي مقابلها جافا سكريبت، بح Objectيتم صياغته على شكل كائن  Headerوتجدر اإلشارة ان الـ

 نكتب قيمة هذه الخاصية، كما في الشكل التوضيحي التالي:

Header 

Body 

 طلب

Request 

 استجابة

Response 

Header 

Body 

 العميل

Client 

 الخادم

Server 
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واضافة الخصائص له في عملية الطلب عند وصولنا  Headerوسوف نتطرق بالتفصيل بإذن هللا عن كيفية التعامل مع 

 .Angular HttpClientإلى جزء 

 ، ...الخ.HTMLاو ملفات  Jsonبادلها بين الخادم والعميل، سواء كانت بصيغة فهو البيانات نفسها التي يتم ت Bodyاما 

، Headerمع العلم انه هنالك بعض الحاالت  التي قد يتم ارسال واستقبال البيانات بين الخادم والعميل عن طريق الـ

 وهذا يرجع لكيفية بناء التطبيق على الخادم.

4- JavaScript Object Notation (JSON): 

حتوي على 
ُ
هذه التقنية هي عبارة عن صيغة ثابته ومتعارف عليها ملشاركة البيانات بين جميع لغات البرمجة، وامللف امل

اسم امللف(، وطريقة صياغة البيانات بداخلها مشابهة لكائنات الجافا سكريبت، (json.هذه البيانات ينتهي باالمتداد 

ن ملمين بهذه التقنية وعلى علم بهيكلتها وطريقة صياغة البيانات فيها ألنه ان نكو  Front-Endلذلك ُيفترض بنا كمطوري 

يعتبر كنسخة مشابهة لكائنات الجافا سكريبت، ولكن ال يمنع ان نمر عليها بشكل سريع  JSONكما أشرت قبل قليل ان 

وهذه القيمة قد تكون أي  keyـوالجزء الثاني هو القيمة لهذا ال keyجزء ُيسمى  نلزيادة التوضيح، حيث تتكون من جزئيي

 قيمة سواء مصفوفة او نص او رقم او تاريخ او حتى ممكن ان تكون كائن فرعي آخر، كما في الشكل التالي:

 

فعلى سبيل املثال  valueوقيمة  keyحيث تتكون من  JSONفكما نالحظ في املثال السابق لدينا بيانات على شكل صيغة 

firstName  هو عبارة عنkey " والقيمة الخاصة به هيFoo بينما "address  هو عبارة عنkey  وقيمته عبارة عن كائن

{ 

  "firstName": "Foo", 

  "lastName": "Bar", 

  "address": { 

    "streetAddress": "21 2nd Street", 

    "city": "Cairo" 

  }, 

  "phoneNumbers": [ 

    { "type": "home", "number": "212 555-1234" }, 

    { "type": "fax", "number": "646 555-4567" } 

  ] 

} 

 

header({ 

Property1: value, 

Property2: value, 

Property3: value, 

… etc. 

}) 
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قيمته عبارة عن  phoneNumbersذو االسم  keyوالقيم الخاصة بهما، بينما الـ Keysفرعي يحتوي هو اآلخر على اثنين 

 .JSONمصفوفة من الكائنات، وهكذا نستطيع تمثيل أي بيانات نريدها على شكل 

 ؟JSONن السؤال املهم هو ملاذا ولك

 سهلة الفهم وسهلة القراءة من قبل املبرمجين والتعامل معها ابسط من غيرها كـ
ا
 تتعرف عليها أي لغة  XMLاوال

ا
، وايضا

 برمجة، وسهلة التحويل إلى كائن جافا سكربت والعكس صحيح.

لخادم والعميل، حيث يقوم التطبيق املوجود على لذلك تم اعتمادها بشكل كبير كطريقة لتخاطب وارسال البيانات بين ا

مع وضع القيمة  Bodyوارسالها في  JSONالخادم بعد جلب البيانات من قاعدة البيانات تحويلها إلى صيغة 

application/json  الخاصيةcontent-type  فيheaders لكي يفهم العميل )املتصفح( ان هذه البيانات بصيغة ،JSON ،

 عند ال
ا
وبشكل افتراض ي  application/json (Angularمن العميل للخادم، يتم تحديد نوع البيانات  Requestطلب وايضا

غير نوع البيانات في  JSONيتعامل مع أي طلب على انه 
ُ
( وعند استقبالها في الخادم يتم قراءتها وفهمها Headersمالم ن

رسلة في 
ا
 الطلب.ومن ثم اتخاذ االجراء املناسب بحسب الدالة امل

5- Application Programing Interface (API): 

 عند قيامنا ببرمجة  APIمفهوم 
ا
ليس بالجديد فهذا املفهوم مستخدم وبكثرة لدى مبرمجي التطبيقات بكافة اشكالها، فمثال

لغالب( في ا dllتطبيق سطح املكتب ليعمل على نظام تشغيل ويندوز فإننا قد نحتاج إلى بعض ملفات النظام )ملفات 

 من قبل مبرمجي نظام تشغيل ويندوز لكي 
ا
والتي تحتوي بداخلها على مجموعة من الدوال البرمجية املبرمجة مسبقا

سمى 
ُ
، بحيث نحن كمبرمجي تطبيقات ال يهمنا كيف تم APIنستفيد منها في تطبيقنا للقيام بمهام معينة، وهذه الدوال ت

ريدها، وقس على ذلك عزيزي املبناء هذه الدوال وانما يهمنا بالدرجة األس
ُ
تعلم اسية كيف نستفيد منها لتنفيذ املهام التي ن

جميع ما يتم ما تستدعيه داخل تطبيقك سواء كانت مكتبات خارجية او ملفات نظام او حتى كالسات قمت انت ببنائها 

 من ان تقوم ببناء هذه املهام في كل
ا
 لكي تستفيد منها في تطبيقات أخرى بدال

ا
مرة تقوم بها ببرمجة تطبيق معين  مسبقا

 يقوم بنفس هذه املهام.

سمى 
ُ
، ومع الوقت انتقل هذا املفهوم لعالم الويب وبالتحديد في عملية APIفجميع هذه الشفرات البرمجية الخارجية ت

 .Back-Endتبادل البيانات بين الخادم والعميل، وبتحديد أكثر في 

 تبادل البيانات  APIوقبل التطرق لشرح مفهوم واستخدامات 
ا
في عالم الويب نحتاج في البداية لتوضيح كيف يتم سابقا

 بين الخادم والعميل.

في عالم الخادم والعميل والويب بشكل عام، كان يتم الطلب من العميل للخادم ومن ثم يقوم  APIقبل دخول مفهوم 

ات اذا كانت هذه الصفحة تتطلب بيانات الخادم بأغلب العمل حيث يحلل هذا الطلب ومن ثم يتصل بقاعدة البيان

 cssوملفات الجافا سكريبت وملفات التنسيقات  HTMLموجودة في قاعدة البيانات ومن ثم يقوم بتضمينها بملف 
ا
، واخيرا



 

21 

يقوم باالستجابة وهي ارسال هذه البيانات إلى العميل، وعند وصولها إلى العميل يقرئها املتصفح ويقوم بتحميلها لعرضها 

 مستخدم، وعند أي طلب يقوم به العميل وتأتي االستجابة فالبد ان يقوم املتصفح بإعادة تحميل الصفحة.لل

 والطريقة السابقة يعيبها بعض األمور، ممكن تلخيصها بالنقاط التالية:

  عند كل اتصال من العميل للخادم لجلب بيانات البد من إعادة تحميل الصفحة، ولو كان الطلب لجلب بيانات

 جزء من الصفحة وليس الصفحة كاملة، وهذا يؤدي إلى استهالك موارد الخادم وتأخير جلبها وعرضها في املتصفح.

  لو افترضنا ان هنالك نظام كبير ويتم استخدامه عن طريق اكثر من عميل، عميل يمثل موقع ويب وعميل آخر

ه التطبيقات تتصل بنفس قاعدة يمثله تطبيق موبايل وعميل آخر يمثله تطبيق سطح املكتب، فجميع هذ

لكل تطبيق من هذه التطبيقات سواء تطبيق ويب  Back-Endالبيانات، ولكن بهذه الطريقة البد ان نعمل تطبيق 

او تطبيق موبايل او تطبيق سطح املكتب، وهذا ال يخفي عليك عزيزي املتعلم كم امليزانية التي سوف يتم رصدها 

 لتنفيذ مثل هذه األنظمة.

 ال املباشر بقاعدة البيانات بين االتصFront-End وBack-End.ومما قد ينتج بعض املشاكل األمنية ، 

  هو دمج 
ا
، مما يجعل Back-End( مع cssوملفات  JavaScriptوملفات  HTML)ملفات  Front-Endوما يعبها ايضا

 .Back-Endبمعزل عن تطبيقات  Front-Endهنالك صعوبة في تطوير تطبيقات 

 استعراض جميع هذه العيوب، يتراود إلى االذهان تساؤل مهم وهو، ما هو الحل؟ إذن بعد

حيث كل رابط يشير  URLوتكون على شكل رابط  Back-Endحيث يتم انشائها من قبل مطوري  APIوالحل يأتي بمفهوم 

 الرابط التالي:
ا
 إلى جزء معين من البيانات، فمثال

 

 بيانات املستخدمين، وتتم هذه العملية بالشكل التالي: نفترض ان هذا الرابط سوف يقوم بجلب

 

https://www. الدومين اسم .com/users 
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عطى في الرابط، وعند  Requestوعندها سيتم ارسال طلب 
ُ
من العميل )املتصفح( إلى الخادم املوجود على الدومين امل

ومن ثم  املوجود على الخادم باالتصال بقاعدة البيانات لجلب البيانات املحددة Back-Endوصول الطلب سيقوم تطبيق 

 ، كما في الشكل التوضيحي التالي:JSONيتم ارسال االستجابة وهي عبارة عن هذه البيانات بصيغة 

 

 بعد وصول البيانات إلى العميل يتم عرضها للمستخدم، وبذلك قمنا بحل اغلب إشكاليات الطريقة القديمة، كالتالي:

  الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة جميعها مع كل طلب.نستطيع جلب بيانات محددة وعرضها فقط بدون 

  تطبيقBack-End  لو كان العميل هو تطبيق موبايل فيتم 
ا
واحد فقط يخدم جميع أنواع التطبيقات فمثال

ريده 
ُ
خدمته وارسال البيانات له عن طريق هذا الرابط وبنفس الطريقة لجميع األنواع األخرى فكل الذي ن

 الرابط الذي عن طريقه نستطيع جلب البيانات.هو  Front-Endكمبرمجي 

  ال يتم االتصال مباشرة بقاعدة البيانات وانما تتم عن طريقAPI .ومن ثم يتم االتصال بقاعدة البيانات 

  هنالك فصل تام بينBack-End وFront-End  فكل الذي يربط بينهم هو روابطAPI  وهذا يتيح لنا تطويرFront-

End  بمعزل عنBack-End وليس هذا فحسب بل انه يدخل بصلب مفهوم ،API  ،الذي اشرنا له في بداية كالمنا

لجلب او إضافة  APIمن هذه  كيفية االستفادةهو  Front-Endحيث كل الذي نهتم به كمطوري واجهات امامية 

 الخلفية. او حذف او تعديل البيانات بغض النظر عن كيفية بناء هذه الدوال وجميع العمليات التي تحدث في

 ارسال اسم  APIوفي الحقيقة ان روابط 
ا
ليس فقط رابط ثابت لجلب بيانات معينة وانما ديناميكي وذلك عن طريق مثال

 نفس الرابط نقوم كمطوري واجهات امامية 
ا
املستخدم عن طريق هذا الرابط لجلب بيانات مستخدم معين، وايضا

ب بيانات مستخدم آخر وهكذا في كل مرة نستطيع تحميل هذا بإرسال اسم مستخدم آخر عن طريق نفس الرابط لجل

الرابط ببيانات مختلفة، كما اننا نستطيع تحميل الرابط بباراميترات كأن نجري عملية بحث وفق معايير معينة كما فعلنا 

 عميلال

Client 

 الخادم

Server 

 Requestطلب 

 APIعن طريق 
 Back-Endتطبيق 

 قاعدة البيانات

HTTPS 

HTTPS 

 Responseاستجابة 

تحمل البيانات المحددة فقط 

بحسب ما هو  JSONبصيغة 

 APIمطلوب بالـ

 GETبافتراض ان الطلب هو عبارة عن دالة 

تطبيق 

Front-

End 
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ان جميع تعامالتنا في مثال البحث في تطبيق األفالم في الفصل الثاني من هذا الكتاب، ومن هذا املنطلق نستطيع ان نقول 

سواء للبحث او تسجيل مستخدم جديد او إلجراء عملية تسجيل دخول  APIبين الخادم والعميل تتم عن طريق روابط 

 او خروج او ...الخ.

وال تقلق عزيزي املتعلم من ناحية األمان فنستطيع ان نحدد اسم دومين محدد للوصول إلى هذا الرابط، بحيث لو وقع 

 هي عامة. APIن فال يستطيعون الوصول إلى هذه البيانات، إال في حالة كانت هذه لدى اشخاص آخري

 تطب APIالعامة، فنستطيع ان نقول أن مفهوم  APIوبما أننا تطرقنا إال 
ا
 نشاهد كثيرا

ا
يقات أدى إلى نقله نوعية كبيرة فمثال

ناه انه يوجد رابط او مجموعة روابط وعرض التغريدات وهذا مع twitterأخرى تستطيع الوصول إلى محتويات تطبيق 

API  قامت بوضعها شركةtwitter  للوصول إلى أجزاء معينة من البيانات، وقس على ذلك اغلب تطبيقات التواصل

 عزيزي املتعلم كيف عند الرغبة بتسديد مخالفاتك املرورية فإنك تتوجه 
ا
االجتماعي، وليس هذا فحسب الم تتساءل يوما

الكتروني للبنك الذي تتعامل معه او بشكل اسهل تفتح التطبيق االلكتروني الخاص بهذا البنك إال أي جهاز صراف 

وبمجرد وضعك لرقم هويتك الوطنية او رقم اإلقامة الخاصة بك ستظهر جميع مخالفاتك مع ان مخالفاتك مفترض ان 

لخوادم وزارة الداخلية اتاحة  Back-Endتكون من ضمن بياناتك في خوادم وزارة الداخلية، اذن بكل تأكيد ان مطوري 

API  معينة تسمح للبنوك باالطالع فقط على املخالفات التابعة لهذا الشخص مع إمكانية سدادها، وفي الحقيقة األمثلة

 كثيرة وال يسعنا ذكرها.

 ؟APIإذن ما هي أنواع 

 قام الباحثون بتقسيمها إلى مجموعة من األنواع، كالتالي:

 لجميع ومجانية بحيث تستطيع الوصول لها وهي في الغالب يتم استخدامها لتجربة فقط عامة: وهي متاحة ل

 /https://jsonplaceholder.typicode.comكموقع 

  مشروطة: وهي مجانية ولكن تتطلبkey  معين يتم تقديمه من قبلBack-End  ل إلى هذه لكي نستطيع الوصو

API.مواقع التواصل االجتماعي 
ا
 ، كمثال

  مدفوعة: وهيAPI  تقدم بيانات ذات قيمة بحيث البد ان يتم الدفع لشركة او الجهة املسئولة عنها لكي نصل إلى

 هذه البيانات وعرضها في التطبيق الخاص بنا.

  خاصة: وهيAPI  النظام، كأن يكون لدينا نظام خاصة بنظام معين ويتم استخدامها فقط من قبل عمالء هذا

 خاص بشركة معينة وال يتم استخدامه إال من قبل موظفي هذه الشركة فقط.

6- JSON Web Token (JWT): 

 ان عند انتهاء االستجابة وارسالها إلى العميل فإن االتصال ينقطع بين الخادم والعميل، وعند اجراء نفس 
ا
قلنا سابقا

ال علم لديه باالتصال األول ويعامله كأنه اول اتصال، وهذا يولد لدينا مشكلة وهي عند  العميل التصال آخر فإن الخادم

وارسال طلب إلى الخادم يحمل  HTTPSاجراء عملية تسجيل الدخول على النظام فإن العميل سيقوم بإجراء اتصال 

https://jsonplaceholder.typicode.com/
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الخادم سيتخذ بعض اإلجراءات  معين، وعند وصول الطلب الى APIجميع بيانات اسم املستخدم وكلمة املرور عن طريق 

لتأكد من ان البيانات صحيحة وعندها سيرسل استجابة بصحة البيانات، إلى هنا األمور جيدة ولكن بعد عملية تسجيل 

ان يقوم بإرسال طلب آخر لجلب بيانات كالصفحة الشخصية لهذا املستخدم  Front-Endالدخول يفترض من تطبيق 

 وهي ان الخادم ال علم لديه باالتصال السابق الذي قام بتسجيل الدخول، عند
ا
ها تحدث املشكلة التي تحدثنا عنها سابقا

مع هذا العميل وسيعامله كأنه اتصال جديد، لذلك سيرفض جلب البيانات لهذا العميل ألنه لم يتعرف عليه، إذن ما هو 

 هي استخ
ا
وهي عبارة عن رمز طويل  JWTدام تقنية الحل وفي الحقيقة هناك مجموعة من الحلول اشهرها وأكثرها شيوعا

 يتم ارساله إلى العميل في 
ا
يتم توليده من قبل الخادم عند اجراء عملية تسجيل الدخول ويتم تخزينه في الخادم وايضا

Header في التطبيق بتخزين هذا 
ا
وعند  – Local Storageبالغالب في  –في أي مكان بالتطبيق  JWT، ويقوم العميل متمثال

وعند وصوله إلى الخادم يقوم الخادم باتخاذ بعض  Headerفي  JWTاتصال من العميل بالخادم يتم ارسال هذا أي 

 ال يزال صالح  JWTاإلجراءات لتأكد من ان هذا 
ا
 –الن له تاريخ انتهاء  –ينتمي إلى هذا العميل ونفس املخزن لديه وايضا

 وعندها سيتعرف الخادم على هذا العميل.

ألن هذا من عمل  JWTر مفهوم هذه التقنية ونحن كمطوري واجهات امامية ال نهتم بطريقة توليد هذا هذا باختصا

 فكل الذي نهتم اليه هو التأكد من وجوده في االستجابة وتخزينه ومن ثم ارساله في الطلب. Back-Endمطوري 
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 Rxjsاملفاهيم األساسية في مكتبة  ثاني:ال الفصل

 

  

 الفصل الثاني

املفاهيم األساسية 

 Rxjsة في مكتب
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 مقدمة: -1

 من ناحية جميع تعاملنا مع الحاسب اآللي لوجدنا أن كل ما نقوم به لو قمنا
ا
هو تعاُمل مع  بتوسيع أفاق تفكرينا قليال

بشكل مباشر او غير مباشر من حيث تخزين البيانات او ارسال واستقبال البيانات او تحرير وتعديل هذه  البيانات

التي تقوم بتنفيذ جميع العمليات على الحال على التطبيقات البيانات، هذا من جهة املستخدمين والذي ينعكس بطبيعة 

بد البيانات، ومن هذا املنطلق البد ان يمتلك مطورو التطبيقات املهارات الضرورية لتعامل مع البيانات في تطبيقاتهم، فال 

يف يتم قراءة وعرض كيفية مرور هذه البيانات في تطبيقه وك –بجميع أنواعها املختلفة  –ان ُيجيد أي مطور تطبيقات 

 إذا كانت  –قاعدة بيانات  –هذه البيانات في التطبيق وفي حال تم استقبال بيانات من خارج التطبيق 
ا
بيانات وخصوصا

متفرقة ويتم عرضها في جزء واحد كيف يتم تجميعها وعرضها في هذا الجزء املحدد من التطبيق  او من ناحية هنالك نوع 

ه من مكان في التطبيق وفي حال التعديل عليها يتم التعديل في جميع األماكن املوجودة فيها هذ من البيانات موجودة بأكثر

.
ا
 البيانات، وحقيقة أوجه األمثلة كثيرة وليس هنا املكان لعرضها جميعا

 نحتاج نحن كمطوري تطبيقات إلى مكتبات او تقنيات تسهل 
ا
دارتها وإ وتساعدنا في التعامل مع البياناتومما قيل سابقا

تساعد املفاهيم والتقنيات والدوال التي  تحتوي على مجموعة من التي ReactiveX، ومن هذه التقنيات تقنية في تطبيقاتنا

 .املطورين على إدارة تدفق البيانات في تطبيقاتهم

غير الالبيانات  لتعامل مع NET.في بداية األمر من ِقبل شركة مايكروسوفت إلطار عمل  ReactiveXحيث تم تطوير تقنية 

ومن ثم تم التوسع في استخدامها لتشمل كثير من لغات البرمجة وأطر العمل املختلفة، ، Asynchronous Dataالتزامنية 

 languagesومن ثم اختيار صفحة  ReactiveX.ioباسم  هاب إلى املوقع الرئيس ي لهذه التقنيةعزيزي املتعلم الذوتستطيع 

البرمجة التي تدعمها هذه  (، وسوف تجد جميع لغاتhttp://reactivex.io/languages.htmlاو عن طريق هذا الرابط )

  Angularحيث انها مخصصة للغة الجافا سكربت وأطر العمل الخاصة بها كالـ Rxjsالتقنية، وما يهمنا منها مكتبة باسم 

حيث تحتوي على عدد من التقنيات والدوال التي تساعدنا ، Reactive Extensions for JavaScriptوهي اختصار لجملة 

 للتعامل مع البيانات الغير تزامنية.

 :Asynchronous vs Synchronousالبيانات التزامنية والغير تزامنية  -2

انات التزامنية هو انه في حال التعامل معها فإن واملقصود بالبيوبعض األحيان يتم تسميتها بالكود املتزامن والغير متزامن، 

إلى ان يتم جلب هذه البيانات وعرضها للمستخدم، ولها استخداماتها ولعل  وجمود التطبيق سوف يبقى في حالة انتظار

من أشهر استخداماتها هو عند اجراء عملية تسجيل الدخول فإن التطبيق سوف يبقى في حالة انتظار ولن يقوم بأي 

إلى ان يصل الرد من السيرفر، وفي حال أردت تغيير هذه الحالة بحيث ان التطبيق الخاص بك يستطيع تنفيذ أي ة عملي

ففي هذه  اثناء فترة انتظار جلب هذه البياناتكود آخر او تنفيذ مهام أخرى سواء بطلب املستخدم او بشكل تلقائي 

 منها على سبيل املثال في حال كان لدينا الحالة تصبح البيانات غير تزامنية، ولها استخدامات كث
ا
نموذج تسجيل يرة جدا

رسل طلب لسيرفر لتأكد 
ُ
مستخدم جديد ونريد من املستخدم ان يتحقق من اتاحة البريد اإللكتروني، ففي هذه الحالة ن

تي
ُ
ح لها استكمال من ان هذا البريد اإللكتروني متاح من عدمه، وبنفس الوقت ال نجعل املستخدم ينتظر الرد وانما ن

http://reactivex.io/languages.html
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رسل طلب آخر لسيرفر كأن نظهر له املدن التي تختص دولة معينة ...الخ، ومتى 
ُ
 ان ن

ا
وتعبئة بيانات النموذج وممكن ايضا

تم الرد من السيرفر يتم التعامل معها وإظهارا للمستخدم، ففي هذه الحالة تسمى هذه البيانات بالبيانات الغير تزامنية 

رسل
ُ
اكثر من طلب لسيرفر دون االنتظار ملعرفة الرد وانما نجعل التطبيق يقوم بهام أخرى وعند رجوع  أي اننا ممكن ان ن

 أي رد من السيرفر نتعامل معه.

 من خالل النقاط التالية: –ليس الكل  – JavaScriptوممكن حصر أشهر استخدامات البيانات الغير تزامنية في 

  دالةajax  فيJavaScript. 

  دالةsetTimeout  في وأخواتهاJavaScript. 

 االتصال وجلب البيانات من قواعد البيانات. 

 القراءة والكتابة على امللفات. 

 ويجب على كل مطور تطبيقات إجادة التعامل معها، وفي الحقيقة هنالك عدة تقنيات
ا
 وهذا النوع من البيانات مهم جدا

ساعد مطوري
ُ
 .(Rxjs - CallBack - Promises - Async/Await)منها  بياناتهذا النوع من ال لتعامل مع JavaScriptلغة  ت

 ؟Rxjsملاذا مكتبة  -3

 ان هنالك تقنيات متعددة لتعامل مع البيانات الغير تزامنية 
ا
، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه Async Dataأشرت سابقا

 عن بقية التقنيات Rxjsملاذا مكتبة 
ا
ال يجب اإلشارة انني لن اتطرق لشرح وقبل اإلجابة عن هذا السؤ ، األخرى  عوضا

 افترض بإن القارئ لديه معرفة سابقه بهذه التقنيات وفي حال لم يكن هنالك أي معرفة مفاهيم التقنيات األخرى 
ا
وايضا

 .Callbacks, Promises and Async/Awaitمسبقة الرجاء الرجوع الى العديد من املصادر التي تتكلم عن 

 ؟ فنستطيع اإلجابة عن هذا السؤال من خالل النقاط التالية:Rxjsالرئيس ي، ملاذا مكتبة  اما لإلجابة عن السؤال

 Rxjs  تتعامل مع تدفق من البياناتStreams Data .وليس مع قيمة واحدة فقط، كما في التقنيات األخرى 

 Rxjs .تحتوي على كم هائل من الدوال التي تتيح التعامل مع البيانات 

 Rxjs مكن الغاء تتميز بأنه يStream of Data  وإعادة االتصال بآخر، كأن يكون لدينا قائمة وعندما يقوم

املستخدم بالضغط على عنصر من القائمة يتم االتصال بقاعدة بيانات لجلب البيانات التي تخص هذا 

قبل العنصر، وُيحتمل ان يقوم املستخدم بالضغط على عنصر ومن ثم يقوم مباشرة بالضغط على عنصر آخر 

 Stream Dataاكتمال جلب بيانات العنصر األول، ومن هذا املنطلق يأتي دور هذه امليزة حيث يتم الغاء الطلب او 

 الخاص بالعنصر األول وإعادة االتصال لجلب البيانات الخاصة العنصر الثاني.

 Rxjs او امللفات او  تتميز بانها تستطيع التعامل مع مصادر مختلفة من البيانات مثل قاعدة البياناتUser Events 

، وليس لكل مصدر من مصادر وغيره من املصادر باستخدام تقنيات واحدة )سواء من لوحة املفاتيح او الفأرة(

 هذه البيانات تقنياته الخاصة به.
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 Rxjs  تتميز بانها تتيح دمج مجموعة مختلفة من البيانات فيStream  ،واحد وعرضها في مكان واحد في التطبيق

آخر ومن ثم دمجها  streamوصورة العرض الخاصة به في  streamأن نقوم بجلب بيانات مستخدم معين في ك 

قدها هذه املكتبة في 
ُ
واحد ومن ثم عرض هذه البيانات في مكان محدد في  streamباستخدام دوال معينة ت

 التطبيق.

 Rxjs  تتميز بانها تراقب أيStream ر القيمة تقوم بجلبها بشكل تلقائي.من البيانات ومن ثم في حال تغي 

  
ا
قدم مجموعة متنوعة من التقنيات ملعالجة اإلخطاء التي قد تحدث في البيانات. Rxjsوأخيرا

ُ
 ت

 :ReactiveXتقنيات العمليات الرئيسية الثالثة في  -4

ية يجب فهمها هنالك ثالثة مصطلحات )عمليات( رئيس ReactiveXاو اختصارا  Reactive Programmingفي تقنيات 

، وهي:  واإلملام بها جيدا

 Observable 

 Observer 

 Subscription 

ضمن فهمك لها بدون الدخول بالتفاصيل التي بما ي بالتحديد، Rxjsمن خالل مكتبة  إلى هذه املصطلحات اتطرق وسوف 

 قد تشتت انتباهك.

4-1- Observable: 

 أن جميع تعاملنا مع الحاسب يتعلق بالبأشرنا 
ا
يانات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي الحقيقة سابقا

Observables  ريد أن نتعامل معها من خالل التطبيق الخاص بنا، لذلك نستطيع ان نقول ان
ُ
هي البيانات التي ن

Observable  أحداث  –كائنات  –مصفوفات  –حروف  –هو عبارة عن تدفق من البيانات بجميع أشكالها )أرقامEvents 

تمر من خالل التطبيق الخاص بنا ونستطيع ان نخضعها ملجموعة ...الخ(  – HTTPابة من السيرفر من خالل استج –

فرد لها باب  –كمية هائلة من العمليات  Rxjsتقدم مكتبة بحيث لعمليات بما ويتناسب مع احتياجنا، هائلة من ا
ُ
سوف أ

 لو افترضنا انه تم جلب مجموعة من البيانات من قاعدة ، فمثتساعدنا بالتالعب مع هذه البيانات بما نحتاجه –كامل 
ا
ال

 لها عالقة  Jsonالبيانات تخص مستخدم معين على هيئة 
ا
وبنفس الوقت تم جلب مجموعة من البيانات األخرى والتي ايضا

يانات فقط كأن نأخذ بعض الب Operatorsبهذا املستخدم، ففي هذه الحالة وغيرها نستطيع االستفادة من هذا العمليات 

عالج اإلخطاء ان 
ُ
ونهمل الباقي وبنفس الوقت البيانات التي تم أخذها نستطيع ندمجها في مصفوفة او كائن واحد، ون

 وجدت، بما يضمن ظهور هذه البيانات في التطبيق بدون أي مشاكل.

شير إليها بهذا ا Observableولنرجع اآلن إلى 
ُ
ملصطلح، وهنالك مسميات أخرى حيث كما قلنا ان هذه البيانات هي التي ن

 هذا Observable Sequenceاو  Streamلها منها 
ا
ان يكون له نهاية او ال يكون كأن من البيانات ممكن  Stream. وايضا
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 Infinite Observableيقوم كل ثانية بعث قيمة عشوائية معينة ففي هذه الحالة نطلق عليه  Observableنعمل 
ا
، وأخيرا

 انها قد تكون بيانات غير تزامنية او تزامنية. Observableمما يميز 

4-2- Observer: 

لهذه  Emitمصدر يقوم بعمل بعث تتدفق عبر التطبيق، ولكن إال نحتاج إلى هي البيانات التي  Observableن اقلنا 

 ارة عن كائن يحتوي على ثالث دوال:هو عب، و Observer املصدر ُيطلق عليهالبيانات. وهذا 

 next(): ( بيانات جديدويتم تشغيل هذه الدالة في حال الحصول على قيمة جديدة.)ة 

 error().ويتم تشغيلها في حالة وجود أخطاء في البيانات : 

 complete() ويتم تشغيلها في حالة اكتمال :Observable ويجب االنتباه انه في حالة ،Infinite Observable  فإن

 يجب االنتباه في حالة كتابة أي اسطر برمجية في هذه الدالة.هذه الدالة لن يتم تشغيلها، لذلك 

4-3- Subscription: 

لهذه البيانات  Emitالذي يعمل  Observerمن البيانات وبنفس الوقت لدينا املصدر  Streamاو  Observableلدينا  أصبح

ريد أن يبدأ هذا 
ُ
، حيث انه Subscriptionنطلق عليه ، وهذا ما Streamويتحكم بها، ولكن هنالك آخر جزء وهو متى ن

نمرر له ما يسمى  Objectلكي يتم تدفق البيانات، وهو عبارة عن كائن  Observableألي  Subscribeالبد ان نعمل 

Subscriber  والذي يحتوي هو اآلخر على الثالثة دوال املوجودة فيObserver بحيث إذا قام ،Observer  بعملemit 

 errorونفس الطريقة مع  Subscriberيتم استقبالها في الدالة التي تحمل نفس االسم في  nextعن طريق الدالة 

 ونستطيع تمثيل جميع هذه العمليات من خالل الشكل التوضيحي التالي:، completeو

 

 وفي حقيقة األمر هذا الشكل ال ُيعبر بشكل دقيق ولكن كبداية ولتوضيح املفاهيم األساسية، أستعنت به.

O
pe

ra
to

rs
 

Observer 

next 

error 

complete 

Subscription 
(Subscriber) 

next 

error 
complete 

Observables (Streams) 
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5- Create Observable: 

 هي شرح ملفاهيم وأسس نظرية، ولم نتطرق إلى الجزء العملي، وهو الذي سوف نقوم به في هذا الجزء 
ا
جميع ما قيل سابقا

ويجب  جديد، Angularنقوم بإذن هللا بتطبيق جميع املفاهيم السابقة بشكل عملي من خالل مشروع حيث سوف 

 Angularلذلك قم عزيزي املتعلم بإنشاء مشروع  ،Angularراض ي مع إطار عمل مضمنة بشكل افت rxjsمالحظة ان مكتبة 

 ، كالتالي:app.component.ts ، بحيث يكون ملفrxjs-demoجديد وليكن اسمه 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

 

} 

 
 

، Observableمن الكالس  instanceعن طريق عمل ، منها Streamاو ما يسمى  Observableهنالك طرق عديدة إلنشاء 

 كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

  private obs$ = new Observable(); 

} 

 
 

ريده( $obsفي كائن اسميته  Observableمن الكالس  instanceنالحظ عملنا 
ُ
، وهذا )لك حرية اختيار االسم الذي ت

، وهنا في مثالنا هذا نوع البيانات هي نص observableلذلك ُيفضل ان نمرر نوع البيانات في هذا  genericالكالس هو 

string:كالتالي ، 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 
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@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  private obs$ = new Observable<string>() 

} 

 
 

 Observerوهذه الدالة هي  functionهم نقطة، وهي ما سوف نقوم بتمريره إلى هذا الكالس، وهو عبارة عن دالة ونأتي إلى ا

 ، كالتالي:nextعن طريق الدالة  Observableللبيانات لهذا  emitالذي يقوم بعمل 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

  private obs$ = new Observable<string>(function (observer) { 

    observer.next('value one'); 

    observer.next('value two'); 

    observer.next('value three'); 

  }); 

} 

 
 

 ، كالتالي:ES6الجديدة في  Arrow Functionونستطيع استخدام 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  private obs$ = new Observable<string>((observer) => { 

      observer.next('value one'); 

      observer.next('value two'); 

      observer.next('value three'); 

    }); 

} 
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ريده observerستقبل بارامتر واحد اسميته نالحظ اننا قمنا بتمرير دالة وهذه الدالة ت
ُ
( )لك حرية استخدام االسم الذي ت

 حيث يقوم بإرسال او عمل  Observerوهذه الدالة تمثل 
ا
او  Observableللقيم على شكل  emitالذي أشرنا له سابقا

Stream .من البيانات 

لكي نستطيع ان نستقبل البيانات  Observable لهذا subscribeأي البد ان نعمل  Subscriptionوالخطوة التالية هي 

 منه، كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  private obs$ = new Observable<string>((observer) => { 

      observer.next('value one'); 

      observer.next('value two'); 

      observer.next('value three'); 

    }); 

 

  constructor() { 

    this.obs$.subscribe(); 

  } 

} 

 
 

على شكل كائن  Subscriptionلهذا  Subscriber، واآلن نستطيع ان نمرر $obsللمتغير  subscribeنالحظ اننا قمنا بعمل 

Object  له ثالث خصائص مشابهه لدوال املوجودة فيObserver  وهيnext – error – complete وكل خاصية تستقبل ،

 الخاصية Observerدالة، وهذه الدالة تحمل القيم املرسلة من 
ا
عن  Observerتستقبل القيم املرسلة من  next، فمثال

، ونفس األمر بالنسبة errorمن خالل الدالة  Observerتستقبل القيم املرسلة من  errorوالخاصية  nextطريق الدالة 

 ، كالتالي:completeللخاصية 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 
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  private obs$ = new Observable<string>((observer) => { 

      observer.next('value one'); 

      observer.next('value two'); 

      observer.next('value three'); 

    }); 

 

  constructor() { 

    this.obs$.subscribe({ 

      next: function(value) { 

        console.log(value); 

      }, 

      error: function(err) { 

        console.log(err); 

      }, 

      complete: function() { 

        console.log('completed!!'); 

      } 

    }); 

  } 

   

} 

 
 

)البد ان تكتب  nextعلى شكل كائن وهذا الكائن يحتوي على ثالث خصائص األولى باسم  subscriberنالحظ قمنا بتمرير 

ريده( وهذا valueل بارامتر واحد اسميته بنفس االسم( والقيمة لها عبارة عن دالة تستقب
ُ
 )لك حرية اختيار االسم الذي ت

اما الخاصية  error، ونفس الوضع مع nextعن طريق الدالة  Observerالبارامتر هو الذي يحمل القيمة املرسلة من 

فإنه لن يمرر أي  completeعن طريق الدالة  emitعندما يعمل  Observerفال تستقبل أي بارامتر ألن  completeاألخيرة 

 Arrowالبرمجي باستخدام  Logicبدون أي بارامتر، ونستطيع إعادة كتابة هذا  Subscriberهنا في  هقيمة لذلك استقبلنا

Function :من الطريقة التقليدية لكتابة الدوال لتصبح كالتالي 
ا
 بدال

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

  private obs$ = new Observable<string>((observer) => { 

    observer.next('value one'); 

    observer.next('value two'); 

    observer.next('value three'); 

  }); 

 

  constructor() { 

    this.obs$.subscribe({ 
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      next: (value) => { 

        console.log(value); 

      }, 

      error: (err) => { 

        console.log(err); 

      }, 

      complete: () => { 

        console.log('completed!!'); 

      }, 

    }); 

  } 

} 

 
 

، ng s -oللمشروع عن طريق كتابة االمر  serveاما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، وال تنس ى عزيزي املتعلم ان تعمل 

 كالتالي:

 

هذه البيانات هي تزامنية أي بمعنى تم عرض القيمة األولى ومن  بالترتيب، ونالحظ ان consoleنالحظ تم عرض القيم في 

 لكي نحاكي بيانات غير تزامنية، كالتالي: setTimeoutثم الثانية ومن ثم الثالثة، ولعمل محاكاة سوف نستخدم الدالة 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 
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export class AppComponent { 

  private obs$ = new Observable<string>((observer) => { 

    observer.next('value one'); 

    observer.next('value two'); 

    setTimeout(() => { 

      observer.next('value three'); 

    }, 1000); 

    observer.next('value fourth'); 

  }); 

 

  constructor() { 

    this.obs$.subscribe({ 

      next: (value) => { 

        console.log(value); 

      }, 

      error: (err) => { 

        console.log(err); 

      }, 

      complete: () => { 

        console.log('completed!!'); 

      }, 

    }); 

  } 

} 

 
 

 للقيمة الثالثة بعد ثانية، ولنرى النتيجة في املتصفح: emitنالحظ قمنا بتأخير عمل 

 

من ثم الثانية وعند وصوله إلى الثالثة وجد انه البد ان ينتظر ثانية لكي للقيمة األولى و  emitبعمل  Observerنالحظ قام 

وصول القيمة الثالثة يعمل لها للقيمة الرابعة، ومتى ما تم  emitلهذه القيمة لذلك لم ينتظر وانما قام بعمل  emitيعمل 
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emit وهو من نقاط القوة في 
ا
يجعل التطبيق ينتظر القيم وانما ، بحيث ال Observable، وهذا هو الذي اشرت له سابقا

مباشرة، مع العلم ان هنالك طرق متعددة نستطيع عن طريقها ان نجعل التطبيق ينتظر  emitأي قيمة تصله يعمل لها 

 في هذا الكتاب بإذن هللا.
ا
 أي قيمة يعتمد عليها القيم التي تليها، ولكن نؤجل الحديث في هذه النقطة الحقا

لم يتم تشغيلها، والسبب في ذلك بكل بساطة ان  completeو errorوسوف نالحظ ان دالتي  Subscriberلنرجع اآلن إلى 

Observer  لم يعملemit  ألي خطأ عن طريق الدالةerror  او الدالةcomplete ولنقوم بإرسال خطأ معين عن طريق ،

Observer:ولنرى النتيجة ، 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

  private obs$ = new Observable<string>((observer) => { 

    observer.next('value one'); 

    observer.next('value two'); 

    observer.next('value three'); 

 

    observer.error('some errors'); 

 

    observer.next('value fourth'); 

  }); 

 

  constructor() { 

    this.obs$.subscribe({ 

      next: (value) => { 

        console.log(value); 

      }, 

      error: (err) => { 

        console.log(err); 

      }, 

      complete: () => { 

        console.log('completed!!'); 

      }, 

    }); 

  } 

} 

 

 ولنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:
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قام  errorلخطأ معين عن طريق الدالة  emitبعمل  Observerقام  لثالث قيم األولى ولكن عندما emitنالحظ تم عمل 

Observable  بتجاهل أي قيمة بعدها، وهذا هو املتوقع ألن أي خطأ يحدث فيStream  من البيانات سوف يتم تجاهل أي

واستقبال  errorبتشغيل الخاصية  Subscriberبعد هذا الخطأ، وبنفس الوقت يقوم  Observableبيانات قد تتدفق عبر 

 .errالقيمة من خالل البارامتر الذي تم تمريره لهذا الدالة والذي هو في حالتنا هذه اسميته 

 ، كالتالي:completeواآلن لنقوم بنفس األمر ولكن مع 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

  private obs$ = new Observable<string>((observer) => { 

    observer.next('value one'); 

    observer.next('value two'); 

    observer.next('value three'); 

    // observer.error('some errors'); 

    observer.complete(); 

    observer.next('value fourth'); 

  }); 

 

  constructor() { 

    this.obs$.subscribe({ 

      next: (value) => { 
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        console.log(value); 

      }, 

      error: (err) => { 

        console.log(err); 

      }, 

      complete: () => { 

        console.log('completed!!'); 

      }, 

    }); 

  } 

 

} 

 
 

 emitبعمل  Observerنالحظ قمنا بتعطيل السطر البرمجي الخاص بإرسال الخطأ واضفنا سطر برمجي آخر يقوم فيه 

ُمكتمل، وعندها لن يقوم باستقبال أي قيمة أخرى، ولنرى النتيجة في املتصفح،  Observableبإن  Subscriberلكي ُيخبر 

 كالتالي:

 

 .completeُيقال هنا من حيث تجاهله ألي قيمة بعد  errorنفس ما قيل في 

 يمكن صياغته بعدة طرق، كالتالي: Subscriptionالذي تم تمريره لـ Subscriberويجدر اإلشارة ان 

 الطريقة األولى

    this.obs$.subscribe({ 

      next: (value) => { 

        console.log(value); 

      }, 

      error: (err) => { 

        console.log(err); 

      }, 
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      complete: () => { 

        console.log('completed!!'); 

      }, 

    }); 

 

 الطريقة الثانية

    this.obs$.subscribe({ 

      next(value) { 

        console.log(value); 

      }, 

      error(err) { 

        console.log(err); 

      }, 

      complete() { 

        console.log('completed!!'); 

      }, 

    }); 

 

 الطريقة الثالثة

     this.obs$.subscribe( 

      (value) => { 

        console.log(value); 

      }, 

      (err) => { 

        console.log(err); 

      }, 

      () => { 

        console.log('completed!!'); 

      } 

    ); 
 

this.obs$.subscribe((value) => { })ُيفضل استخدام آخر طريقة  completeو errorوفي حال الرغبة بتجاهل 

  

اقعية في الغالب ال يتم إنشاء  مالحظة مهمة: تها بهذه الطريقة، وقد شرح Observableاعلم عزيزي املتعلم انه في البرامج الو

 بمثابة لكي تستطيع فهم واستيعا
ً
ب املفاهيم األساسية، مع العلم ان املفاهيم هي نفسها وفهمك واستيعابك ملا قيل سابقا

 في عالم %60إلى  %50بنسبة  rxjsاستيعابك ملكتبة 
ً
اقعية وخصوصا جاهز  Observableيأتينا  Angular، اما في البرامج الو

 يقوم بهذا األمر نيابة عنا وكل الذي نهتم فيه هو ُجزئية Angularوانما  Observerبأنفسنا عن طريق  emitولن نقوم بعمل 

Subscription وسوف نتكلم عن هذا االمر في قسم خاص في هذا الباب، وفي حال استدعى األمر ان نقوم بإنشاء ،Observable 

فرد باب كامل بإذن هللا نتكلم فيه باOperatorsفنقوم بهذا األمر عن طريق دوال معينة  
ُ
 لتفصيل عن هذه الدوال.، وسوف ن
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 ؟Observableمتى يتم إيقاف  -6

 ان هنالك حالتين يتم فيها إيقاف 
ا
بواسطة  completeاألول عن طريق استدعاء الدالة  Observableتكلمنا سابقا

Observer  بعمل 
ا
او  Unsubscribeوالثاني في حالة وجود أخطاء، ونضيف هنا حالتين أخرى، هما ان يقوم املبرمج يدويا

 .Operators، وسوف نؤجل الكالم عن الحالة األخيرة إلى ان نصل إلى الجزء الخاص Operatorsدام بعض باستخ

 ونستطيع تمثيل الحاالت األربعة من خالل الشكل التالي:

 

 ، كالتالي:Unsubscribeاما اآلن لنعطي مثال على حالة 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnDestroy } from '@angular/core'; 

import { Observable, Subscription } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnDestroy { 

 

  private subscription: Subscription; 

 

  private obs$ = new Observable<string>((observer) => { 

    observer.next('value one'); 

    observer.next('value two'); 

    observer.next('value three'); 

    // observer.error('some errors'); 

    observer.complete(); 

    observer.next('value fourth'); 

  }); 
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  constructor() { 

    this.subscription = this.obs$.subscribe({ 

      next: (value) => { 

        console.log(value); 

      }, 

      error: (err) => { 

        console.log(err); 

      }, 

      complete: () => { 

        console.log('completed!!'); 

      }, 

    }); 

  } 

 

  ngOnDestroy(): void { 

    this.subscription.unsubscribe(); 

  } 

 

} 

 
 

املتمثل في املتغير  Observableللـ Subscriptionوقيمته عبارة عن  Subscriptionنالحظ قمنا بتعريف متغير من النوع 

obs$ وأخيرا في دالة ،ngOnDestroy  قمنا بعملUnsubscribe ،حيث يرفع من اداء التطبيق لديك 
ا
، وهذا االمر مهم جدا

يحتاج ان يكون متدفق طول فترة تشغيل التطبيق وانما يحتاجه فقط  Observableويجب على كل مبرمج معرفة هل هذا 

لجلب البيانات بكل مرة يقوم املستخدم بالتوجه إلى الجزء  Observableفي جزء معين من التطبيق، كأن يتصل بهذا 

حتاج لهذه الخاص بعرض بيانات املستخدمين وعندما يقوم املستخدم باالنتقال إلى جزء آخر من هذا التطبيق فال ن

لكيال نستهلك موارد الجهاز لدى املستخدمين وهذا ينعكس بشكل  Observableالبيانات لذلك نقوم بعمل إيقاف لهذا 

 س يء على التطبيق لديك وانطباع املستخدمين اتجاهه.

7- Higher Order Observable: 

يقوم  Observerان نقول انها عبارة عن  املتداخلة، او بصياغة أخرى نستطيع Observablesوهي عبارة عن مجموعة من 

الخاص بهذه  Observer الـ األخرى وبنفس الوقت قد يقوم Observablesآخر او مجموعة من  Observableلـ emitبعمل 

Observables  الفرعية بعمل هو اآلخرemit لـObservables  فرعية أخرى وهكذا، بحيث يصبح لدينا مجموعة

Observables  مع بعضها البعض.املتداخلة 

يحتوي على بيانات األقسام وبنفس هذا  Observableولها أمثلة كثيرة منها على سبيل املثال في حالة كان لدينا 

Observable  هنالكObservable  فرعي يحتوي على بيانات املوظفين، لذلك نأخذ منObservable  األول بيانات القسم

ات املوظفين التابعين لهذا الفرعي الثاني لكي نستعرض فقط بيان Observable املحدد ومن ثم نمرر هذه البيانات إلى

 فرعي، كالتالي: Observableداخل  Observableاما من ناحية التطبيق العملي لنقوم بإنشاء القسم، 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 
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import { Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

  private obs$ = new Observable<Observable<string>>((observer) => { 

    observer.next( 

      new Observable<string>((observer2) => { 

        observer2.next('value one from nested observable'); 

      }) 

    ); 

  }); 

 

  constructor() { 

    this.obs$.subscribe((value) => { 

       console.log(value); 

    }); 

  } 

} 

 
 

آخر فرعي بحيث  Observableلـ emitالخاص بعمل  Observerويقوم  $obsاألول باسم  Observableنالحظ يوجد لدينا 

 لقيمة نصية. emitالفرعي بعمل  Observableالخاص بهذا  Observerيقوم 

 املتصفح، كالتالي:لكي نستطيع قراءة القيمة النصية، اما اآلن لنشاهد النتيجة في  Subscriptionومن ثم قمنا بعمل 
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الفرعي، وهذا هو املتوقع، ولكن نحن هنا ال نريد  Observableاألول هو  Observableللـ Subscriptionنالحظ نتيجة 

Observable  نفسه وانما نريد البيانات والقيم في هذاObservable 
ا
لهذا  Subscription، لذلك البد ان نعمل ايضا

Observable ع الحصول على القيم، كالتالي:الفرعي لكي نستطي 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

  private obs$ = new Observable<Observable<string>>((observer) => { 

    observer.next( 

      new Observable<string>((observer2) => { 

        observer2.next('value one from nested observable'); 

      }) 

    ); 

  }); 

 

  constructor() { 

    this.obs$.subscribe((nestedObs) => { 

      nestedObs.subscribe((value: string) => { 

        console.log(value); 

      }); 

    }); 

  } 

} 

 
 

 اما النتيجة في املتصفح، فتكون كالتالي:
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 الفرعية. Observablesالفرعي، وهكذا بقية  Observableنالحظ استطعنا الوصول إلى القيمة في 

 

8- Subjects: 

 مع إضافة بعض املميزات األخرى، وتتكون من مجموعة من الدوال هي: Observableوهو عبارة عن 

(Subject – AsyncSubject – BehaviorSubject – ReplaySubject) 

 العادي، ممكن تلخيصها من خالل النقاط التالية: Observableاما املميزات التي تميز جميع هذه الدوال عن 

  نستطيع عن طريقSubjects  ان نعملemit  للبيانات من خارجObservable  الطريقة التقليدية، بحيث بعكس

عرف 
ُ
 emitالذي نقوم عن طريقة بعمل  Observerه دالة والتي هي عبارة عن ومن ثم نمرر ل Observableكنا ن

 ألي قيمة، بمعنى ال نستطيع عمل التالي:

App.component.ts 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  private observable = new Observable((observer) => { 

    observer.next('value one'); 

  }); 

 

  constructor() {  

    this.observer.next('value one'); 

    this.observable.next('value one'); 

  } 

} 
 

 ، كالتالي:Observableمن خارج هذا  emitبالطبع نستطيع ان نعمل خدعة معينة لكي نستطيع ان نعمل 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable, Subscriber } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

اعلم عزيزي املتعلم ان هذه الطريقة غير محببة وال ُيفضل استخدامها، بحيث يكون لدينا مجموعة من  مالحظة مهمة:

Subscriptions  املتداخلة لكي نصل إلى قيمة معينة، وانما ُيفضل استخدام طرق أخرى تقدمها لنا مكتبةRxjs وهي عبارة عن 

الجاهزة التي تم تصميمها لتعامل مع هذه الحاالت، ولكن سوف نؤجل الكالم بهذا النقطة  Operatorsمجموعة من الدوال 

 بإذن هللا تعالى. Operatorsإلى ان نصل إلى الباب املخصص بشرح 
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  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  private obs = new Subscriber(); //OR private obs: PartialObserver<string>; 

  private observable = new Observable((observer) => { 

    this.obs = observer; 

    observer.next('value one'); 

  }); 

 

  constructor() { 

    this.observable.subscribe((data) => { 

      console.log(data); 

    }); 

    this.obs.next('value two'); 

  } 

} 
 

 ولكن هذه الطريقة غير محببة وقد تحدث لك بعض املشاكل وتصل إلى نتائج غير متوقعة في تطبيقك.

 ، كالتالي:Observableمن خارج هذا  emitحيث نستطيع بكل سهولة ان نعمل  Subjectsوالحل هو باستخدام 

App.component.ts 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable, Subject, Subscriber } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

  private subject = new Subject<any>(); 

 

  constructor() { 

    this.subject.next('value one'); 

    this.subject.next('value two'); 

    this.subject.next('value three'); 

  } 

} 
 

 Subjectقمنا بتمرير نوع لهذا  Genericوبما انه  Subjectنالحظ قمنا بتعريف كائن من نوع الكالس 
ا
، وأخيرا

 .Subjectلثالث قيم من خارج هذا  emitقمنا بعمل 

  مما يميزSubjects  انها 
ا
من  Stream، فهي عبارة عن عبارة عن Subscriberو Observerو Observableايضا

( Observerألي بيانات أخرى ) emit( وبنفس الوقت نستطيع استخدامها لكي نعمل Observableالبيانات )

 
ا
 (، كالتالي:Subscriberلهذه البيانات لكي نستطيع قراءتها ) Subscriptionنستطيع ان نعمل وأخيرا

App.component.ts 

import { Component } from '@angular/core'; 
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import { Observable, Subject, Subscriber } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

  private subject = new Subject<string>(); 

 

  constructor() { 

    this.subject.subscribe((data) => { 

      console.log(data); 

    }); 

 

    this.subject.next('value one'); 

    this.subject.next('value two'); 

    this.subject.next('value three'); 

  } 

} 
 

 والنتيجة في املتصفح، كالتالي:

 
 عرض هذه القيم في املتصفح. لنفس املتغير وباألخير تم subscribeللقيم ومن ثم عملنا  emitنالحظ تم عمل 

  وهنالك ميزة مهمة وهي عمل مشاركة لنفس البيانات مع جميعSubscribers  لنفسObservable  من النوع

Subjects بعكس ،Observable  الذي ممكن ان ُيعطي قيم مختلفة لكل التقليديSubscription بحيث  يتم عليه

، ولتوضيح لنعطي مثال (س القيمة ولكن يتم ارسالها مرتين)ولو كانت نفقيمة مختلفة  Subscriberُيعطي لك 

 مجموعة من  Subjectsومثال آخر لـ Subscribersمع مجموعة من  Observableعلى 
ا
، Subscribersمع ايضا

 لي:كالتا

App.component.ts 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 
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  observable = new Observable<number>((observer) => { 

    observer.next(Math.random()); 

  }); 

 

  constructor() {     

    // subscription 1 

    this.observable.subscribe((data) => { 

      console.log(data); 

    }); 

 

    // subscription 2 

    this.observable.subscribe((data) => { 

      console.log(data); 

    }); 

  } 

} 
 

لقيمة  emitبعمل  الخاص به Observerيحتوي على قيمة رقمية، بحيث يقوم  واحد Observableنالحظ لدينا 

 بعمل أكثر من ( )Math.randomعشوائية باستخدام الدالة 
ا
لنفس هذا  Subscription، وقمنا ايضا

Observable:واآلن لنذهب إلى املتصفح لنرى النتيجة ، 

 
ولكن بقيم  Observerواحد ونفس  Observableمع ان  Subscriptionتلفة لكل نالحظ انه تم عرض قيم مخ

، Observableلهذا  Subscribersمختلفة، وهذا غير جيد في حالة أردت ان تعمل مشاركة لنفس القيمة مع جميع 

ان  فال ضير من Subscriptionولكن في حال كان احتياجك عزيزي املتعلم ان يكون هنالك قيم مختلفة لكل 

 تستخدم الطريقة التقليدية.

 ، كالتالي:Subjectsاما اآلن لنقوم بكتابة نفس املثال السابق ولكن باستخدام 

App.component.ts 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable, Subject } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

 

  private subject = new Subject<number>(); 
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  constructor() { 

    // subscription 1 

    this.subject.subscribe((data) => { 

      console.log(data); 

    }); 

 

    // subscription 

    this.subject.subscribe((data) => { 

      console.log(data); 

    }); 

 

    this.subject.next(Math.random()); 

  } 

} 
 

 اما النتيجة في املتصفح، فتكون كالتالي:

 
، ويجدر االشارة ومن وجهة نظري ان هذه ال Subscribersنالحظ ان نفس القيمة تم عمل مشاركة لها لجميع 

قيمة مختلفة فاستخدم  Subscriptionبر احتياج، فمتى ما كان احتياجك ان يكون لكل تتعتبر ميزة بقدر ما تع

في تطبيقك  Subscribersفي حال كان احتياجك ان تعمل مشاركة لنفس القيمة مع جميع  الطريقة التقليدية، اما

عن طريق بعض الدوال  Observable، كما نستطيع ان نعمل مشاركة للبيانات عن طريق Subjectsفاستخدم 

Operators  مثلshare.ولكن سنؤجل شرحها إلى وصولنا إلى الباب الخاص بهذه الدوال بإذن هللا ، 

 لنستعرض اآلن بعض استخداماتها: Subjectsبعدما استعرضنا ميزات 

  على سبيل املثال نستطيع استخدامSubjects  ،لتعامل مع حالة املستخدم من ناحية تسجيل الدخول من عدمه

 نستطيع تعريف متغير على انه 
ا
وكلما تغيرت حالة املستخدم نقوم  booleanمن النوع املنطقي  Subjectsفمثال

لهذا املتغير وفي  Subscriptionوأي جزء في املشروع يتعلق بحالة املستخدم يعمل  true/falseسواء  emitمل بع

 حال تغيرت قيمة هذا املتغير، نقوم بإجراء بعض األوامر.

  نفس الطريقة السابقة ولكن يتعلق بصالحيات املستخدم، فنقوم بإظهار واخفاء بعض أجزاء التطبيق بناءا على

 .Subjectsتغير من النوع حالة م

  هناك 
ا
 من ان نضع  spinnerمثال آخر كأن نتحكم بإظهار وإخفاء وايضا

ا
عند تحميل أي جزء من التطبيق، فبدال

عن  emitاظهار او إخفائه نقوم بعمل  أردنامنفصل وكلما  component، نستطيع انشاء componentفي كل 

 .spinnerاملوجود فيه  componentواحد في  subscriptionونعمل  subjectsطريق متغير من النوع 
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ا ، وبعدمالتي وردت إلى ذهني اثناء كتابتي لهذا الكتابوفي الحقيقة األمثلة واالستخدامات كثيرة، ولكن هذه بعض الحاالت 

 بش يء من التفصيل. Subjectsتكلمنا بإسهاب عن هذه امليزة املهمة، سوف نتكلم عن أنواع 

 

8-1- Subject: 

 والتي تعتبر مشتركة Subjectsمن  Pureهو  Subjectنستطيع ان نقول ان 
ا
، بمعنى انه يمتلك املميزات التي ذكرتها سابقا

 ، ...الخ.Observableمن خارج  emitاألخرى. مثل انه يمتلك القدرة على ان يعمل  Subjectsبين جميع أنواع 

وال يحفظ أي قيمة تم  Subscription بعد هذا القيم من سوف يقرأفإنه  Subjectيتم على هذا  Subscriptionكما ان أي 

 لو افترضنا انك عزيزي املتعلم قمت بإنشاء متغير على انه قبله emitعمل لها 
ا
، ومن ثم قمت بعمل له Subject، فمثال

Subscription  فيAppComponent  لى البيانات ، وفي جزء معين من تطبيقك احتجت إمنه القيم تقرألكي تستطيع ان

 بعمل  emitالتي يعمل لها 
ا
لكي تتلقى البيانات والقيم من هذا املتغير، ثاني  Subscriptionهذا املتغير لذلك قمت ايضا

 عندما يقوم مستخدم تطبيقك 
ا
ففي هذه  بالضغط على زر معين لينتقل إلى هذا الجزء من تطبيقك،وجعلته يبدأ مثال

القيم بعد هذا  سيقرأمن قبل، وانما  emitأي بيانات تم عمل لها  يقرأاني لن الث Subscriptionالحالة فإن هذا 

Subscription. 

فإن  Observableجديد يتم على  Subscriptionلذلك عزيزي املتعلم في حالة أنك في تطبيقك ال تهتم للقيم السابقة ألي 

 هو الحل األفضل لك. Subjectهذا 

 لتوضيح، كالتالي: ولنعطي مثال

 app.component.tsف مل

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Subject } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  private subject = new Subject<string>(); 

 

  constructor() { 

 Subscriptionقبل أي  emitتدور في فلك هل يوجد قيم تم عملها  Subjectsاعلم عزيزي املتعلم ان جميع أنواع  مالحظة مهمة:

أي  أم ال؟ بحيث هنالك أنواع ال تقوم بقراءة أي قيمة قبل Subscriptionام ال؟ وإذا كان هنالك قيمة هل سيتم قراءتها لهذا 

Subscription  وإنما تقرأ أي قيمة  تم عملهاemit  بعده، وهنالك أنواع أخرى تقوم بقراءة جميع القيم قبل أيsubscription 

 Subscription، اما القيم التي تأتي بعد أي Subscriptionقبل أي  emitدوال أخرى تقوم بقراءة آخر قيمة تم عملها وهنالك 

 .Subscriptionفجميع األنواع متشابهة حيث تقوم جميعها بقراءة هذه القيم ألي قيمة بعد أي 



 

50 

    // emit first value 

    this.subject.next('value one'); 

 

    // subscription 1 

    this.subject.subscribe((value) => { 

      console.log('Subscription 1:', value); 

    }); 

 

    // emit second value 

    this.subject.next('value two'); 

 

    // subscription 2 

    this.subject.subscribe((value) => { 

      console.log('Subscription 2:', value); 

    }); 

 

    // emit third value 

    this.subject.next('value three'); 

  } 

} 

 
 

 األول، واملرة الثانية Subscriptionملجموعة من البيانات، مرة قبل  emitوقمنا بعمل  Subscriptionنالحظ لدينا اثنين 

 األول والثاني، ولنرى النتيجة في املتصفح: Subscriptionاألول واملرة الثالثة بعد  Subscriptionبعد 

 

ا لهذه القيمة قبل ان يتم تفعيل هذ emitالقيمة األولى ألنه تم عمل  يقرألم  subscriptionنالحظ عزيزي املتعلم ان اول 

subscription تم عمل  ألنهالقيمة الثانية والثالثة  قرأ، بينماemit  لها بعد تفعيل وتشغيل هذاSubscription ونفس ،

 لها بعده. emitالثاني حيث لم يتلقى سوى القيم التي تم عمل  Subscriptionالوضع مع 
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، وسوف ننتقل اآلن إلى النوع Subjectsلك نستطيع ان نقول اننا قمنا بتغطية اهم املفاهيم املتعلقة بهذا النوع من وبذ

 .ReplaySubjectالثاني وهو 

8-2- ReplaySubject: 

 Subscriptionقبل أي  emitوهو بعكس النوع السابق يقوم هذا النوع بإرسال جميع القيم السابقة التي تم عمل لها 

، ولتوضيح لنقوم بتطبيق نفس املثال السابق ولكن subscriptionبشكل عادي لكل  emitجديد ومن ثم يقوم بعمل 

 ، كالتالي:Logicوإجراء بعض التعديالت البسيطة في  ReplaySubjectباستخدام 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { ReplaySubject } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  private subject = new ReplaySubject<string>(); 

 

  constructor() { 

    this.subject.next('value one'); 

    this.subject.next('value two'); 

 

    // subscription 1 

    this.subject.subscribe((value) => { 

      console.log('Subscription 1:', value); 

    }); 

 

    // subscription 2 

    this.subject.subscribe((value) => { 

      console.log('Subscription 2:', value); 

    }); 

 

    this.subject.next('value three'); 

  } 

} 

 
 

ومن ثم بعد ِكال  Subscriptionsلقيمتين قبل جميع  emitوكما نالحظ العديل الذي قمنا به هو اننا عملنا 

 لقيمة ثالثة، واآلن لنرى النتيجة في املتصفح: emitقمنا بعمل  Subscriptionsالـ
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، ومن ثم في Subscriptionلها قبل هذا  emitاألول بقراءة جميع القيم التي تم عمل  Subscriptionفي نالحظ قام 

Subscription  الثاني قام بتطبيق نفس الخطوات، وبعدما انتهى من جميع القيم السابقة، وجد ان هنالك قيمة أخرى

األول ومن ثم قام بقراءتها في  Subscriptionة في لذلك قام بقراءة هذه القيم Subscriptionبعد هذين  emitعمل لها 

Subscription .الثاني 

حدد للـ
ُ
  Subscriptionعدد القيم التي سبقت  ReplaySubjectكما نستطيع ان ن

ا
ريد ان نمررها له، فمثال

ُ
قمنا بعمل ون

emit " للقيمةvalue one ومن ثم قمنا بعمل "subscribe  ومن ثم قمنا بعملemit  للقيمة"value two ومن ثم عملنا "

subscribe  ثاني وأخيرا عملناemit  للقيمة"value three" فإنه في الوضع الطبيعي في ،ReplaySubject  سوف يقوم بعمل

، كما في املثال السابق، ولكن ماذا لو نريد في حالة كان Subscriptionsلجميع  emitقراءة لجميع القيم التي تم عملها 

ر 
ُ
هي التي نريد قراءتها فقط، اما الباقي فيتم اهمالها، ففي هذه  Subscriptionيد فقط آخر قيمة سبقت هذا هنالك قيم ن

 الحالة يصبح الكود السابق، كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { ReplaySubject } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

  private subject = new ReplaySubject<string>(1); 

 

  constructor() { 
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    this.subject.next('value zero'); 

    this.subject.next('value one'); 

 

    // subscription 1 

    this.subject.subscribe((value) => { 

      console.log('Subscription 1:', value); 

    }); 

 

    this.subject.next('value two'); 

 

    // subscription 2 

    this.subject.subscribe((value) => { 

      console.log('Subscription 2:', value); 

    }); 

 

    this.subject.next('value three'); 

  } 

} 

 
 

 اما النتيجة في املتصفح، فتكون كالتالي:

 

األول سبقته قيمتين  Subscription، بحيث ان Subscriptionللقيم التي سبقت أي نالحظ انه تم قراءة قيمة واحدة فقط 

، ومن ثم أتت القيمة value one راءة قيمة واحدة فقط وهي القيمة األخيرةولكن تم ق value oneو value zeroهما 

value two  بعد هذاSubscription  
ا
الثاني وكما نرى سبقه ثالث  Subscription تفعيل ومن ثم تم ،وقام بقراءتها ايضا

ف يقوم بقراءة جميع سو  ReplaySubject، وفي الوضع العادي فإن value zero, value one and value twoقيم هم 

 ، وبعدها قام بقراءة القيمةvalue twoله قرأ فقط قيمة واحدة وهي آخر قيمة  1القيم السابقة ولكن بما اننا مررنا رقم 

 األول والثاني بشكل اعتيادي ألنها أتت بعدهما. Subscriptionsاألخيرة لكال 
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ريد ان يقرئها  وهذا الرقم الذي قمنا بتمريره ليس ثابت فنستطيع تمرير أي
ُ
رقم نريده بحيث ُيعبر عن عدد القيم التي ن

ReplaySubject. 

من هذا  او بعضها البد أن يتلقى جميع القيم Subscriptionلذلك عزيزي املتعلم إذا كنت مهتم بتطبيقك بإن أي 

Observable  
ا
 الحل األفضل لك. قد يكون هذا النوع فعندئذ

8-3- AsyncSubject: 

لهذه القيمة قبل او  emitسواء تم عمل  Subscriptionألي  emitع فهو يقوم بقراءة آخر قيمة تم عمل لها اما هذا النو 

 لكي يتم قراءة هذه القيم. completeعلى انه  Observable، ولكن ُيشترط ان يتم تأشير هذا subscriptionبعد هذا 

 كالتالي: ولنقوم بتطبيق نفس املثال السابق ولكن باستخدام هذا النوع،

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { AsyncSubject } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  private subject = new AsyncSubject<string>(); 

 

  constructor() { 

    this.subject.next('value one'); 

 

    // subscription 1 

    this.subject.subscribe((value) => { 

      console.log('Subscription 1:', value); 

    }); 

 

    // subscription 2 

    this.subject.subscribe((value) => { 

      console.log('Subscription 2:', value); 

    }); 

 

    this.subject.complete(); 

  } 

} 

 
 

ؤشر هذا 
ُ
، سواء كانت قبل emit، لكي يتم قراءة آخر قيمة تم عملها completeعلى انه  Observableنالحظ البد ان ن

 ، اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:Subscriptionاو بعد 
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 .Subscriptionsفي ِكال  emitنالحظ قام بقراءة آخر قيمة تم عمل لها 

 Observableإال إذا تم االنتهاء من هذا  Observableإذا كان احتياجك ان ال يتم قراءة أي قيمة في  لذلك عزيزي املتعلم

 مهتم بآخر قيمة
ا
ريده.فقط وايضا

ُ
 ، فلعل هذا النوع هو الذي ت

8-4- BehaviorSubject: 

 لنوع  وهذا النوع قد ُيعتبر من
ا
، وهو مشابهة تماما

ا
ا في حال قمن ReplaySubject(1)أشهر األنواع وأكثرها استخداما

، والفرق Subscriptionفي حال وجودها قبل أي  emit، بحيث تقوم بقراءة آخر قيمة تم عمل لها 1بتمرير لها رقم 

 الوحيد انها هنا تتميز عن باقي األنواع بانها تقبل قيمة مبدئية بشكل الزامي على شكل بارامتر.

 ولكن باستخدام هذا النوع، كالتالي:ولتوضيح لنقوم بتطبيق نفس املثال السابق 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { BehaviorSubject } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  private subject = new BehaviorSubject<string>('value one'); 

 

  constructor() { 

 

    // subscription 1 

    this.subject.subscribe((value) => { 

      console.log('Subscription 1:', value); 

    }); 

 

    this.subject.next('value two'); 

 

    // subscription 2 

    this.subject.subscribe((value) => { 

      console.log('Subscription 2:', value); 

    }); 

 

    this.subject.next('value three'); 
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  } 

} 

 
 

 اما النتيجة في املتصفح، فتكون كالتالي:

 

، اما لشرح الخطوات 1عندما قمنا بتمرير له الرقم  ReplaySubjectنالحظ ان النتيجة مشابهة للمثال في النوع السابق 

 value oneومررنا لها قيمة نصية  BehaviorSubjectالتي حدثت في هذا النوع، فهي في البداية عرفنا متغير من النوع 

اثناء عند تعريف هذا املتغير، فلذلك  emitوبما انه يوجد قيمة واحدة فقط تم عمل لها  Subscriptionوبعدها تم تفعيل 

 تم قراءتها في  value twoلقيمة أخرى وهي  emit، ومن ثم تم عمل Subscriptionتم قراءتها في هذا 
ا
 Subscriptionوايضا

الثاني، وعندها يتم البحث هل يوجد قيم تم  Subscriptionله، ومن ثم تم تفعيل األول ألن الثاني إلى اآلن لم يتم تفعي

وهي  قبله ام ال؟ في حال لم يكن هنالك قيم سيتم قراءة القيمة التي تم إعطائها للمتغير في بداية تعريفنا له emitعمل لها 

value one اما في حال كان هنالك قيم فسيتم أخذ آخر قيمة قبل هذا ،Subscription  الثاني لكي يتم قراءتها، وهو ما

 حيث يوجد قيمة 
ا
 لذلك تم قراءتها. value twoهي حدث فعال

وبذلك عزيزي املتعلم تم شرح وتفصيل واستعراض اهم واغلب التقنيات في هذه األنواع، وفي الجزء التالي نستعرض 

 بعض املالحظات التي يجب االنتباه لها عند التعامل مع 
ا
 .Subjectsسويا

 

 :Subjectsمالحظات يجب االنتباه لها عند التعامل مع -8-5

او قد تواجهك في مسيرة  لها األفضل الذي قمته يعتبر الحل هذه املالحظات ليس بالضرورة ان تكون تحتاج لها او هي الحل

في دورة ما او في مقالة في  ، ولكن أحببت ان اذكرها هنا ألنك عزيزي املتعلم قد تشاهدهاRxjsتعلمك او تعاملك مع مكتبة 
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، وقد تسبب لك بعض اللبس البسيط، ولذلك سوف اوضحها لكي يكون هذا الكتاب بإذن هللا مرجع شامل وكافي االنترنت

 على وجه الخصوص. Angularبشكل عام ومع  Rxjsألي متعلم يريد ان يتمكن من استخدام مكتبة 

 :Subjectsمع  pipeاستخدام الدالة -8-5-1

إلى اآلن لم نتطرق لها، ولنا معها وقفات كثيرة ولست ُمطالب عزيزي املتعلم ان تعرف ما هي  pipeعة الحال الدالة بطبي

؟ وهو ما سوف نتحدث ما الذي سوف يحدث Subjectsهذه الدالة او استخدامها، وانما ما يهمنا اآلن هو عند اضافتها إلى 

 عنه في االسطر القادمة.

عادي، وبذلك تنتفي جميع  Observableبأنواعها األربعة في الناتج سوف يصبح  Subjectsمع  pipeعند إضافة الدالة 

 ، كما في املثال التالي:Subjectsامليزات التي كان يمتلكها هذا 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Subject } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  private subject = new Subject<string>().pipe(); 

 

  constructor() { } 

} 

 
 

 نا التلميح التالي:، سوف يظهر لsubjectولو مررنا املؤشر على املتغير 
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ه ، وهذا غير متوقع ألننا عرفنا هذا املتغير وقمنا بتهيئته على انObservableنالحظ ان النوع الخاص بهذا املتغير أصبح 

عرف متغيرين واحد من النوع Subjectsأحد أنواع 
ُ
واآلخر  Subject، إذن ما هو الحل؟ حقيقة الحلول متعددة منها ان ن

نستخدم املتغير األول، وإذا أردنا االستفادة من  Subject، بحيث إذا أردنا ان نستفيد من مميزات Observableمن النوع 

 فنستخدم املتغير الثاني، كالتالي: pipeمع الدالة  Subjectناتج هذا 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable, Subject } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  private subject = new Subject<string>(); 

  private observable = new Observable<string>(); 

 

  constructor() { 

    this.observable = this.subject.pipe(); 

  } 

} 

 
 

وهنالك حل آخر وهو املفضل لدي، حيث نقوم بتعريف متغير في سطر برمجي والتهيئة في سطر آخر ومن ثم نستخدم 

 ، كالتالي:Observableمع املحافظة على النوع بدون تغييره على انه  pipeالدالة 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Subject } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  private subject: Subject<string>; 

 

  constructor() { 

    this.subject = new Subject(); 

    this.subject.pipe(); 

  } 

} 

 
 

 ولو وضعنا مؤشر الفأرة فوق املتغير، سوف نجد ان نوعه لم يتغير، كالتالي:
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مع االحتفاظ بجميع املميزات الخاصة  Observableإلى  Subjectsوفي حال أردت ألي سبب من األسباب ان تقوم بتحويل 

 ، فإن القسم التالي قد يكون مناسب لك.Subjectsبالـ

 عن ع Operatorsاستخدام بعض -8-5-2
ً
 :Subjectsوضا

 لتحويل أي نوع من أنواع 
ا
، فنستخدم دالة أخرى pipeعادي بدون استخدام الدالة  Observableإلى  Subjectsاوال

 ، كالتالي:as Observableاسمها 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable, Subject } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  private subject: Subject<string>; 

  private observable: Observable<string>; 

 

  constructor() { 

    this.observable = this.subject.asObservable(); 

  } 

} 
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 او في سطر واحد، كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable, Subject } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  private subject = new Subject<string>(); 

  private observable = this.subject.asObservable(); 

 

  constructor() {} 

} 

 
 

 هذا الجزء خاص لنتعلم كيف نستفيد من جميع مميزات 
ا
، وفي Observableمن خالل  Subjectsوكما أشرت سابقا

، وتجدر اإلشارة انني هنا سوف اذكرها Operatorsعن طريق  Subjectsالستفادة من جميع مميزات الحقيقة نستطيع ا

 فقط بدون ذكر أي مثال، والسبب في ذلك هو اننا إلى اآلن لم نشرح هذه 
ا
من  emit، ما عدا ان نعمل Operatorsسردا

. Observableفهذه امليزة قد شرحت كيفية االستفادة منها مع  Observableخارج 
ا
 سابقا

 ، حيث قمت بحصرها، كما في الجدول التالي:Operatorsاما اآلن لنذكر هذه الدوال 

BehaviorSubject ReplaySubject AsyncSubject Subject Subjects Type 

publishBehaviour shareReplay - publishReplay publishLast Share - publish  Operators 

9- Hot & Cold Observable: 

هذه املصطلحات لقد تعاملنا معها من قبل بشكل عملي، ولكن لم ابين املسميات الخاصة بها، لذلك أحببت ان اشرح 

وتعتقد انها تقنيات جديدة وهي في  كتاب أتت على ذكر هذه املصطلحات هذه املصطلحات لكي قد تجد دورة او مقالة او

؟ Cold Observable؟ Hot Observableا سابقا، إذن السؤال املطروح، ما هو األساس من التقنيات واملفاهيم التي ذكرته

سمى هذه البيانات  Observableمن داخل هذا  emitواإلجابة بسيطة إذا كانت البيانات قد تم عمل لها 
ُ
ففي هذه الحالة ت

 Hot تم تسمية هذه البيانات بـففي هذه الحالة ي Observableمن خارج هذا  emit، اما إذا تم عمل Cold Observable بـ

Observable. 

 نستطيع ان نقول ان 
ا
عتبر  Subjectsاما  Coldالعادي ُيعتبر  Observableومما قيل سابقا

ُ
ومن هذا  .Hotبجميع أنواعها ت

طبع الجديد، وهذا ب Subscriptionإال في حالة طلب  emitال تعمل  Cold Observableاملنطلق نستطيع ان نقول ان 

 emitالذي قد يعمل  Hot Observableسوف يحصلون على البيانات، بعكس  Subscribersافظ ويضمن ان جميع يح
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وبطبيعة الحال قد يتم فقد البيانات لبعض  BehaviorSubjectللبيانات عند بداية تعريفنا للمتغير كما هو الحال في 

Subscribers  الذين عملواSubscription  بعد ان قامObserver  بعملemit .لبعض القيم 

( له coldالعادي ) Observableوفي الحقيقة ليس هنالك نوع أفضل من اآلخر وانما لكل نوع استخداماته، كما ان 

 
ا
 ( له استخداماته.hotالذي يعتبر ) Subjectsاستخداماته وايضا

 
ا
، لذلك في الجزء التالي شوف نتطرق Multicastفيعتبر  Hot Observableاما  Unicastُيعتبر  Cold Observableوغالبا

 لهذين املصطلحين، بشكل مجمل.

10-Unicast & Multicast Observable: 

 ،
ا
 تعاملنا معها مسبقا

ا
 من خالل األمثلة بدون ذكر مصطلحاتها.وهذه املصطلحات ايضا

اتصاله الخاص يكون له جديد  Subscriptionبشكل افتراض ي، أي ان لكل  Unicastالعادي ُيعتبر  Observableحيث ان 

لها ألكثر من  emitللبيانات، سواء كانت نفس البيانات بنفس القيم تم عمل  emitلكي يقوم بعمل Observer مع الـ

Subscription  او كانت البيانات مختلفة، لكن يبقى الفاصل األساس ي ان لكلSubscription  مساره او اتصاله الخاص

 .Observerبه مع 

  Unicastالـ
ُ
عن طريق  Observableمن داخل هذا  emitأي ان هذه البيانات تم عمل لها  Cold Observableعتبر ت

Observer:في ثنايا هذا الكتاب، كالتالي 
ا
 ، ولتوضيح لُنعيد نفس املثال الذي ذكرناه سابقا

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

  private observable = new Observable((observer) => { 

    observer.next(Math.random()); 

  }); 

 

  constructor() { 

    // subscription 1 

    this.observable.subscribe((data) => { 

      console.log(data); 

    }); 

 

    // subscription 2 

    this.observable.subscribe((data) => { 

      console.log(data); 
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    }); 

  } 

} 

 
 

الخاص به، وبنفس الوقت قمنا  Observerعن طريق  Observableللبيانات من دخال هذا  emitكما نالحظ انه تم عمل 

 لقراءة البيانات، اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي: Observableلهذا  Subscriptionبعمل اثنين 

 

 ليس املقصد بالـلقيمة له emit تم عمل Subscriptionسوف تالحظ عزيزي املتعلم ان لكل 
ا
 Unicast، وكما أشرت سابقا

 Observableاتصاله ومساره الخاص مع هذا  Subscription، وانما املقصد هو لكل Subscriptionهو اختالف القيم لكل 

، Superscriptionلنفس البيانات لكل  emitسواء تشابهت البيانات ام لم تتشابه، ولتوضيح لنعطي مثال آخر يقوم بعمل 

 كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  private observable = new Observable((observer) => { 

    observer.next('value one'); 

  }); 

 

  constructor() { 

    this.observable.subscribe((data) => { 
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      console.log(data); 

    }); 

 

    this.observable.subscribe((data) => { 

      console.log(data); 

    }); 

  } 

} 

 
 

 والنتيجة في املتصفح، ستصبح كالتالي:

 

ألنه في الخلفية قام بعمل اتصال  Unicast، ورغم ذلك يعتبر Subscriptionsلها لكال  emitنالحظ ان نفس القيمة تم عمل 

 بالعكس له استخداماته منها ان يضمن ان لكل Subscriptionلكل 
ا
ان تصله  subscription، وهذا االمر ليس عيبا

 .Cold Observableوهو ما يسمى  Subscriptionت وال يفقد البيانات السابقة له قبل أي حدوث هذا البيانا

لكل  Observableحيث انه يعمل اتصال واحد لهذا  Subjectsوالذي ُيمثله في الغالب  Multicastوهذا بعكس 

Subscription  سواء تشابهت البيانات التي تم عملemit لها او اختلفت، ولكنه 
ا
ا تشترك بنفس املسار وهو ما يسمى ايضا

Hot Observable. 

 
ا
ريد WebSocketلها استخداماتها، فمن استخداماتها هو عن اتصالك بالسيرفر عن طريق تقنية  Multicastوايضا

ُ
، فال ن

  Subscriptionان نستهلك جميع موارد الجهاز لدى مستخدمي تطبيقنا بإن نجعل لكل 
ُ
ريد اتصال اتصاله الخاص وانما ن

داخل تطبيقنا  Subscriptionsلهذه البيانات لجميع  shareواحد في السيرفر لجلب البيانات، ومن ثم يتم عمل مشاركة 

 من خالل اتصال موحد.
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لها قبل حدوث هذا  emitالجديدة قد تفقد البيانات التي تم عمل  Subscriptionsولكن قد ُيعيبه ان عند تفعيل بعض 

Subscriptionما رأينا عندما تكلمنا عن ، كSubjects. 

 من  Subjectsبعدة طرق منها ان نستخدم  Multicastإلى  Unicastكما نستطيع تحويل 
ا
العادي، وفي  Observableبدال

 .publishاو  shareمثل  Operatorsالعادي، نستطيع استخدام بعض الدوال  Observableحال الرغبة باستخدام 

، ولكنها غير محببة وال ُيفضل استخدامها، Multicastإلى  Unicastتستخدم طرق أخرى لتحويل وهنالك بعض املقاالت 

 مثل هذا املثال:

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable, Subject } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

  private observable = new Observable<number>((observer) => { 

    observer.next(Math.random()); 

  }); 

 

  private subject = new Subject<number>(); 

 

  constructor() { 

    this.subject.subscribe((data) => { 

      console.log(data); 

    }); 

 

    this.subject.subscribe((data) => { 

      console.log(data); 

    }); 

 

    this.observable.subscribe(this.subject); 

  } 

} 

 
 

 والنتيجة في املتصفح، كالتالي:
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 ان subscriptionلدينا اتصال واحد لكل  أصبحبحيث  Multicastإلى  Unicastنالحظ تم تحويل 
ا
، ولكن كما قلت سابقا

 هذا االمر غير محبب، ويفضل استخدام طرق أخرى نتكلم عنها في حينها بإذن هللا.

 :Angularفي عالم  Rxjs مكتبة استخدامات -11

، فهذه املكتبة وتقنياتها ُمستخدمة بكثرة في أطار العمل Rxjsالبد ان يتقن التعامل مع مكتبة  Angularمطور كل 

Angular بنفس أطار العمل وال تحتاج إلى أي تحميل وتثبيت، فقط قم بإنشاء مشروع 
ا
، يكفي ان تعلم انها مبنية ضمنا

 قائي.جديد وسوف يتم تضمين هذه املكتبة في مشروعك بشكل تل

، عن التعامل مع مكتبة  Angularوتجُدر االشارة ان تعامل 
ا
مباشرة من حيث عدة نواحي  Rxjsفي الغالب يختلف قليال

، Observerللبيانات عن طريق  emitمن الصفر او نعمل  Observableفي الغالب ال نقوم ببناء  Angularأهمها أن في 

هو كيفية قراءة هذه البيانات عن طريق  Angular، والذي ُيهمنا كمطوري بالنيابة عنا Angularيتكفل فيه فهذا الجزء 

Subscription  احتياجاتنا عن طريق الدالة و وقبلها كيفية التالعب وتعديل هذه البيانات بما ويتناسبpipe  وما تحتويه

 .Operatorsمن دوال 

 عندما نتعامل 
ا
فر  HttpClientاو  Routerاو  Formsمع فمثال

ُ
د لها فصل كامل من هذا الكتاب بإذن هللا( او )سوف ن

EventEmitter، Async Pipe، .الخ... 

سواء عند تعاملنا  Observablesمع  في أكثر من موضع الكتب الخمس السابقة، خالل من وقد تعاملنا في هذه السلسلة

وع عزيزي املتعلم إلى هذه الكتب . وتستطيع الرجComponentsاو حتى مع  Formsوتقنياته املختلفة او مع  Routingمع 

 من هذه السلسلة لالستزادة أكثر.
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 سوف اتطرق إلى بعض األمثلة للتعامل مع مكتبة 
ا
ؤجل الكالم بها بعدما ، ولعلناAngularمع  Rxjsوفي هذا الكتاب ايضا

ُ
 ن

 .HttpClientفي الفصل الخاص بـفي الفصل التالي وبالتحديد  Operatorsنتطرق إلى 

 :Observableوتقنيات  Angularمعالجة األخطاء بشكله البسيط عن طريق -12

 عند وجود خطأ في معالجة األخطاء من األمور الهامة التي يجب على كل مطور اجادتها ومعرفة طرق الت
ا
عامل معها، فمثال

Observable  البد ان نعالج 
ا
سواء كان من السيرفر او من اتصال االنترنت لدى مستخدم التطبيق او أي خطأ آخر فعندئذ

هذا الخطأ سواء عن طريق اظهار رسالة للمستخدم او محاولة معالجة هذا الخطأ بشكل تلقائي وغيره من األمور األخرى، 

عدة طرق للتعامل مع اإلخطاء، وفي هذا الجزء سوف نتطرق إلى الشكل البسيط للتعامل مع  Rxjsا مكتبة وتتيح لن

ُنؤجل الكالم س ألخرى قبل التطرق لها، لذلكاإلخطاء، اما الطرق املتقدمة فنحتاج إلى معرفة بعض التقنيات وامليزات ا

 ا إلى حينها.فيه

، Subscriberخطاء بشكله البسيط، وسوف نقوم بمعالجة الخطأ عن طريق اما اآلن لنعطي مثال على التعامل مع األ 

 انه هو اآلخر يمتلك ثالث دوال مشابهة للدوال الخاصة بـ
ا
 errorلقراءة البيانات و nextوهي  Observerحيث كما قلنا سابقا

 تالي:. ولتوضيح لنشاهد املثال الObservableفي حال اكتمال هذا  completeملعالجة األخطاء و

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

 

  private observable = new Observable((observer) => { 

    observer.next('value one'); 

    observer.next('value two'); 

    setTimeout(() => { 

      observer.next('value three'); 

    }, 1000); 

    setTimeout(() => { 

      observer.error('error happened!!'); 

    }, 2000); 

  }); 

 

  constructor() { 

    this.observable.subscribe({ 

      next: (values) => { 

        console.log(values); 

      }, 

      error: (error) => { 
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        console.error(error); 

      }, 

    }); 

  } 

} 

 
 

 Subscriptionلخطأ معين، وفي  emitومن ثم بعد ثانيتين قمنا بعمل  Observerللبيانات عن طريق  emitقمنا بعمل 

، componentوكما نالحظ قمنا بعمل معالجة للخطأ بنفس  ،errorعن طريق الدالة  Subscriberاستقبلنا هذا الخطأ في 

 ان هذه الطريقة البسيطة لعرض البيانات  componentوهذا غير محبب ويفضل جعل 
ا
فقط، ولكن كما أشرت سابقا

 لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:للتعامل مع األخطاء، اما اآلن 

 

، ومن ثم بعد ثانية تم عمل Subscriberفي  nextللقيمتين األولى والثانية وتم استقبالها في الدالة  emitنالحظ تم عمل 

emit تم 
ا
 بعد ثانيتين تم عمل  للقيمة الثالثة وايضا

ا
 تم استقبالها هذه  emitاستقبالها وعرضها، وأخيرا

ا
للخطأ وعندئذ

 .consoleومن ثم تم عرضها في  Subscriberفي  errorاملرة في الدالة 
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 Operators: لثالفصل الثا

  

 الفصل الثالث

 

Operators 
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 مقدمة: -1

ن قدم لنا هذه املكتبة دوال كثير تقدر بأكثر م، حيث تOperatorsمن األمور املهمة التي يجب اجادتها والتعامل معها هي ا

، تم 100
ا
سهل على مستخدمي دالة تقريبا

ُ
هذه املكتبة مهامهم وملبية ألغلب احتياجاتهم وليس لتعقيد  تصميمها لكي ت

الوقت سوف يجد ان هذه ، وهذا التصور قد نجده عند بداية من ُيحاول تعلم هذه الدوال ولكن مع مرور عليهملبرمجة ا

الدوال سهلة االستخدام وتختصر عدد من االسطر البرمجية من خالل دالة واحدة، واعلم عزيزي املتعلم انه ليس 

املطلوب منك تعلم جميع هذه الدوال ولكن هنالك دوال مشهورة وكثير االستخدام وهي التي سوف نقوم بتغطيتها بإذن 

 لم تجد ا
ا
م الذاتي البسيط تعلم شهورة عندها تستطيع مع بعض التعلحتياجك من هذه الدوال املهللا، وفي حال مستقبال

 أي دالة أخرى في هذه املكتبة.

 هي عبارة عن دوال Operatorsوبشكل عام نستطيع ان نقول ان هذه ، Operatorsولكن السؤال املطروح ما هي هذه 

Methods  تستقبلObservable  كُمدخلInput  خرج
ُ
او بمسمى آخر كنتيجة، وهذا  Outputكُمخرج  Observableوت

خرج )ممكن( ان يكون ُمدخل لدالة أخرى وهكذا بحيث ُيصبح لدينا سلسلة من الدوال.
ُ
 امل

مع ، وسوف نستعرض هذه األنواع Pipeable Operatorsو Static Operatorsوبشكل عام ُهنالك نوعين من الدوال وهي 

 .شرح أشهر الدوال لها

2- Static Operators: 

 
ا
سواء كان جديد او من  Observableألن اغلب هذه الدوال يتم استخدامها إلنشاء  Creations Operatorsوتسمى ايضا

سلسلة نصية او رقمية او من مصفوفة او كائن، باختصار أي نوع من البيانات، كما ُهنالك دوال يتم استخدامها لدمج 

 واحد. Observableض في مع بعضها البع Observableأكثر من 

 ، كالتالي:operatorsمباشرة وليس من املجلد الفرعي املسمى  rxjsوهذه الدوال يتم استدعائها من خالل مكتبة 

import {…, name of operator, …etc.} from "rxjs";  

import {…, name of operator, …etc.} from "rxjs/operators";  

 الدوال بالشرح والتوضيح وإعطاء األمثلة من خالل النقاط التالية:وسوف نستعرض أغلب هذه 

2-1- from(): 

 Stringاو  Arraysبشكل ضمني، مثل املصفوفات  Iterationمن البيانات التي تدعم  Observableهذه الدالة تقوم بإنشاء 

ت يسمح او يحتوي على دوال نستطيع عن أو ...الخ، بمعنى أي نوع بيانا Generators Functionاو  ()Mapو ()Setاو دوال 

 تقوم بتحويل ، على القيم املوجودة بها Loopطريقها ان نعمل 
ا
وعند االنتهاء من جميع  ،Observableإلى  Promiseوايضا

 .Observableالبيانات تقوم بشكل تلقائي بعمل إغالق لهذا 
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 بدع واملتألق دائما أسامة الزيرو على اليوتيوب بعنوانولفهم أعمق تستطيع عزيزي املتعلم الرجوع إلى دورة استاذنا امل

ECMAScript 6 وحقيقة هذه الدورة سوف تساعدك ليس فقط ملعرفة ،Iterator وانما جميع املميزات  اوما يتعلق به

 let, const, Arrow Function, Spread Operator, Restمثل ) تاملضافة حديثا في هذا اإلصدار من لغة الجافا سكرب

Parameter, Destruction, Generators Function, ...etc. وغيرها الكثير والتي سوف تساعدك عزيزي املتعلم لفهم )

 او أي إطار عمل آخر يعتمد على لغة الجافا سكريبت. Angularأعمق إلطار عمل 

ريد ان ننشأ كما انها تأخذ بارامتر واحد وهو 
ُ
عيد لنا منه، وبنف Observableالبيانات التي ن

ُ
ه نوع Observableس الوقت ت

 .Observableبتحويلها إلى هذا من نوع البيانات التي قمنا 

ريد ان نقوم بتحويل بيانات نصية من النوع 
ُ
، في البداية نتأكد هل هي Observableإلى  stringبمعنى لو افترضنا اننا ن

Iteratable  ام ال، وبطبيعة الحال النوعstring  يدعمiteration  تسمح 
ا
بشكل ضمني، أي يحتوي على دوال مبنية ضمنا

على البيانات التي يحتويها او نستطيع ان نقول يسمح بشكل عام بعمل تكرار على البيانات املعرفة  Loopsبعمل تكرار 

عيد  Observableسوف يتم انشاء  fromمن هذا النوع، ففي هذه الحالة باستخدام الدالة 
ُ
 من Observableجديد وت

 .<Observable<stringأي  stringالنوع 

 يجب اال 
ا
 نص  emitتقوم بعمل  fromشارة إلى ان الدالة وأخيرا

ا
 نوع مثال

ا
لكل قيمة على حدا، بمعنى لو كان لدينا مثال

string وقمنا بإنشاء ،Observable  من هذا النوع عن طريق الدالةfrom فإنه سوف يقوم بعمل ،emit  في كل مرة حرف

 Observableعنى اصح خانة، وال تقلق عزيزي املتعلم سوف أقوم بإعطاء أمثلة على جميع هذه األنواع وكيفية انشاء او بم

ساعدك بإذن هللا لفهم هذه الدالة بشكل 
ُ
 .أفضلمنها، والتي سوف ت

طريق استخدام عن  Observableاما اآلن فسوف نستعرض بعض األمثلة على بعض األنواع املشهورة وكيفية تحويلها إلى 

 من هذا األنواع. Observable، او بمعنى آخر كيفية انشاء fromالدالة 

 :fromعن طريق الدالة  Arraysمن املصفوفات  Observableإنشاء  -2-1-1

 على انها مستخدمة بشكل كثير في البرمجة، لذلك نستطيع  Iterationمن أشهر األنواع التي تدعم 
ا
هي املصفوفات، عوضا

 بشكل سهل عن طريق تمرير املصفوفة إلى هذه الدالة على شكل بارامتر. Observableهذه املصفوفات إلى تحويل 

بقي على نفس املشروع الذي قمنا بإنشائه في الفصل السابق، 
ُ
 مع حذف جميع األمثلة السابقة ان وجدت.وسوف ن

 ، كالتالي:from اما اآلن لنقوم بإعطاء مثال على كيفية استخدام املصفوفات مع الدالة

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 
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}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  private obs = from([1, 2, 3, 4, 5, 6]); 

 

  constructor() { 

    this.obs.subscribe({ 

      next: (value) => { 

        console.log(value); 

      }, 

    }); 

  } 

 

  ngOnInit(): void {} 

} 

 
 

كما اشرنا  staticمباشرة وذلك ألنها تعتبر من دوال  rxjsمن مكتبة  from نالحظ اننا في البداية قمنا باستدعاء الدالة

 بإن هذه الدالة تستقبل بارا
ا
، ومن ثم قمنا بتمرير املصفوفة على شكل باراميتر لهذه الدالة ألننا اشرنا سابقا

ا
ميتر سابقا

 obsخزينها في متغير اسميته من هذه املصفوفة حيث قما بت Observableواحد )الزامي(، وبذلك سوف يتم انشاء 
ا
، وأخيرا

له لكي نستطيع ان نقرأ البيانات، وهذا الذي عملناه حيث قمنا  Subscribeفالبد ان نعمل  Observableبما ان هذا 

 ، اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح:consoleبطباعة هذه القيم في 

 

 .تقسيمها وتجزئتها كل قيمة لوحدهاللمصفوفة أي  flattingبعمل  fromنالحظ قامت الدالة 

 من املصفوفة نفسها، كالتالي:
ا
 كما نستطيع ان نمرر متغير يمثل املصفوفة بدال

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 
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  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  private arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

  private obs = from(this.arr); 

 

  constructor() { 

    this.obs.subscribe({ 

      next: (value) => { 

        console.log(value); 

      }, 

    }); 

  } 

 

  ngOnInit(): void {} 

} 

 
 

 و قمنا بتشغيل التطبيق فسوف تظهر لنا نفس النتيجة في املتصفح.ول

 :fromعن طريق الدالة  stringمن سلسلة نصية  Observableإنشاء  -2-1-2

 ان نقوم بتحويل أي نص إلى 
ا
 لالستفادة من امليزات التي ُيقدمها، Observableكما فعلنا مع املصفوفات نستطيع هنا ايضا

 كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  private str = 'angular'; 

  private obs = from(this.str); 

 

  constructor() { 

    this.obs.subscribe({ 

      next: (value) => { 

        console.log(value); 

      }, 

    }); 

  } 

 

  ngOnInit(): void {} 

} 
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 اما النتيجة في املتصفح، فتكون كالتالي:

 

لهذه السلسلة النصية وتم قراءة كل حرف على حدا، ولعل من خالل هذا املثال تتضح الصورة  flattingنالحظ تم عمل 

 قيمة قيمة. للقيم وقراءتها flatتقوم بعمل  fromأكثر من حيث كيف ان الدالة 

 :fromطريق الدالة عن  Promisesمن  Observableانشاء  -2-1-3

من التقنيات املهمة في عالم الجافا سكربت، ومستخدمة بكثرة وليس هنا املقام لشرحها، وتستطيع عزيزي  Promisesالـ

 للمهندس أسامة الزيرو على اليوتيوب تحت عنوان 
ا
 .ECMAScript 6املتعلم مراجعة نفس الدورة التي أشرت لها سابقا

تقدم مميزات أكثر مما تقدمها  Observableأشرت في الفصل السابق إلى ان تقنيات ولو تالحظ عزيزي املتعلم قد 

Promises  عند التعامل مع البيانات الغير تزامنيةAsync Data ولذلك في حال كان لديك ،Promise  وأردت ان تقوم

يع ذلك بكل بساطة عن طريق لالستفادة من جميع امليزات التي تقدمها هذه التقنية، فتستط Observableبتحويله إلى 

ريده، وسوف تقوم هذه الدالة بالنيابة عنك بتحويل هذا  Promiseوتمرر لها  fromاستخدام الدالة 
ُ
إلى  Promiseالذي ت

Observable قراءة البيانات القادمة من 
ا
في حالة  errorوفي  resolveبحالة  nextفي  rejectأو  resolve الدالتين وايضا

reject ، ضيح لنعطي املثال التالي:ولتو 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 
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export class AppComponent implements OnInit { 

  private promise = new Promise((resolve, reject) => { 

    resolve('angular'); 

  }); 

 

  private obs = from(this.promise); 

 

  constructor() { 

    this.obs.subscribe({ 

      next: (value) => { 

        console.log('Resolve Value from Promise: ' + value); 

      }, 

      error: (error) => { 

        console.error('Reject Value from Promise: ' + error); 

      }, 

    }); 

  } 

 

  ngOnInit(): void {} 

} 

 
 

 ، والنتيجة في املتصفح تكون كالتالي:nextسوف يتم قراءة البيانات القادمة منها عن طريق الدالة  resolveهذا في حالة 

 

، اما في املثال التالي فسوف Subscriberفي  nextعن طريق الدالة  resolveتم قراءة القيمة القادمة من الدالة نالحظ 

 ، كالتالي:rejectلة نشاهد كيف يتم قراءة القيمة من الدا

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 
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export class AppComponent implements OnInit { 

  private promise = new Promise((resolve, reject) => { 

    reject('angular'); 

  }); 

  private obs = from(this.promise); 

 

  constructor() { 

    this.obs.subscribe({ 

      next: (value) => { 

        console.log('Resolve Value from Promise: ' + value); 

      }, 

      error: (error) => { 

        console.error('Reject Value from Promise: ' + error); 

      }, 

    }); 

  } 

  ngOnInit(): void {} 

} 
 

 اما النتيجة في املتصفح، فتكون:

 

 :fromعن طريق الدالة DOM Nodes من  Observableإنشاء  -2-1-4

DOM Nodes  بشكلها البسيط هيا عبارة عن عناصر وتاغاتHTML  بعدما يقوم املتصفح بقراءتها وتشغيلها، حيث

متفرع بتحويل هذه العناصر بشكل شجري يقوم املتصفح عندما يتم تشغيل التطبيق او املوقع فإن املتصفح سوف يقوم 

 .nodeُيسمى  HTMLبحيث كل عنصر  RAMفي ذاكرة الجهاز 

فلذلك نستطيع انشاء  Loopبشكل ضمني أي بمعنى نستطيع ان نعمل لها  iterationتدعم  nodesوبما ان هذه 

Observable  من هذهnodes  باستخدام الدالةfrom. 
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باستخدام الجافا سكريبت بدون استخدام أي اطر عمل  DOM Nodesة قراءة ستعرض مثالين األول لطريقوسوف ا

 .Angularبأسلوب  nodesوالثاني سوف أوضح كيف يتم قراءة هذه 

 ، كالتالي:liوبداخله ثالث تاغات  ulاما اآلن لنعطي املثال األول ولنفرض انه لدينا تاغ 

 app.component.htmlملف 

<ul> 

  <li>Angular</li> 

  <li>React</li> 

  <li>Vue</li> 

</ul> 

 
 

  Observableومن ثم انشاء  باستخدام أسلوب الجافا سكريبت العادي، nodesوالخطوة التالية هي قراءة هذه 
ا
منها واخيرا

 كالتالي: ،Observableلكي نقرا قيم هذا  subscribeنعمل لها 

 app.component.tsملف 

import { Component, AfterViewInit } from '@angular/core'; 

import { from } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements AfterViewInit { 

 

  constructor() {} 

 

  ngAfterViewInit(): void { 

    const obs = from(document.querySelectorAll('li')); 

    obs.subscribe((element) => { 

      console.log(element.textContent); 

    }); 

  } 

} 

 
 

 اننا قمنا بكتابة الكود في دالة 
ا
ا والتي يتم تنفيذ محتوياته Lifecycle Hookوهي من دوال  ngAfterViewInitنالحظ اوال

 في ذاكرة الجهاز. nodesوتحويلها إلى  HTMLبعدما يتم قراءة تاغات وعناصر صفحة 

نمرره له وفي  nodesوالتي تقوم بجلب أي  Vanilla JavaScriptوهي من دوال  querySelectorAllومن ثم باستخدام دالة 

، obsفي متغير اسميته  Observableوتخزين هذا  Observableومن ثم يقوم بتحويلها مباشرة إلى  liحالتنا هذه مررنا له 

 البد ان نعمل 
ا
 وهو الذي فعناه في االسطر الالحقة. Streamsلكي نستطيع ان نقرأ هذا  Subscribeوأخيرا

 مباشرة، كالتالي: subscribeنستطيع ان نعمل  مع العلم اننا
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 app.component.tsملف 

import { Component, AfterViewInit } from '@angular/core'; 

import { from } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements AfterViewInit { 

  constructor() {} 

  ngAfterViewInit(): void { 

    const obs = from(document.querySelectorAll('li')).subscribe((element) => { 

      console.log(element.textContent); 

    }); 

  } 

} 
 

 لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي: اما اآلن

 

، في حال حدوث أي لبس عليك عزيزي املتعلم تستطيع Angularواآلن لنقوم بعمل نفس املثال السابق ولكن بطريقة 

حيث قمت بشرح جميع هذه  Angular Components and Servicesالرجوع إلى الكتاب الثاني من هذه السلسلة باسم 

 ل، ولنرجع إلى املثال ولنرى التغيير، كالتالي:التقنيات بشكل مفص

 app.component.htmlملف 

<ul> 

  <li #element>Angular</li> 

  <li #element>React</li> 

  <li #element>Vue</li> 

</ul> 
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 نقوم بكتابة الكود التالي: classوفي ملف 

 app.component.tsملف 

import { 

  Component, 

  QueryList, 

  ViewChildren, 

  AfterViewInit, 

  ElementRef, 

} from '@angular/core'; 

import { from, Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements AfterViewInit { 

  @ViewChildren('element', { read: ElementRef }) 

  private elements: QueryList<ElementRef<HTMLLIElement>>; 

  private obs: Observable<ElementRef>; 

 

  constructor() {} 

 

  ngAfterViewInit(): void { 

    this.obs = from(this.elements.toArray()).subscribe((element) => { 

      console.log(element.nativeElement.textContent); 

    }); 

  } 

} 

 
 

 اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:
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 :fromعن طريق الدالة  Generators Function من Observableإنشاء  -2-1-5

ة نصحك عزيزي املتعلم بنفس املصدر السابق وهو دورة أساموا Generators Function تقنية وليس هنا املقام لشرح

حيث شرح بشكل سهل وسلس جميع املفاهيم املتعلقة بهذه التقنية، اما هنا فما  ES6 الزيرو على اليوتيوب تحت اسم

 من هذه التقنية. Observableيهمنا هو كيفية انشاء 

 emitحيث تقوم بعمل  Observableوعا ما شبيه بالـبشكل مبسط على انها نولكن نستطيع ان نوضح هذه التقنية 

 .()nextومن ثم يتم قراءة هذه القيم باستخدام الدالة  yieldملجموعة من القيم بشكل متسلسلة باستخدام االمر 

 ولنعطي مثال لكي تتضح الصورة، كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

 

  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    from(this.theMeaningOfLife()).subscribe((val) => { 

      console.log(val); 

    }); 

  } 

 

  *theMeaningOfLife(): Generator<number | string | { name: string; age: number }> { 

    yield 2021; 

    yield 'angular'; 

    yield { 

      name: 'faisal', 

      age: 33, 

    }; 

  } 

} 

 
 

لثالث أنواع من القيم األول رقم والثاني نص والثالث عبارة عن  emitتقوم بعمل  Generatorنالحظ لدينا دالة من النوع 

 Subscribeوبنفس الوقت عملنا  fromمن هذه الدالة عن طريق الدالة  Observable، ومن ثم قمنا بإنشاء Objectكائن 

 تيجة في املتصفح سوف تكون كالتالي:من البيانات، والن Streamلكي نقرأ هذا 
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من أنواع مختلفة من البيانات بنفس الوقت عن طريق الدالة  Observableإنشاء  -2-1-6

from: 

 اننا ال نستطيع ان نمرر إال بارامتر واحد فقط لدالة 
ا
 Observableوهذا معناه اننا سوف ننشأ  fromمع انني أشرت سابقا

تيح لنا ان نمرر بارامتر واحد ولكن يحتوي على أكثرمن نوع واحد من البيانات، 
ُ
 إال اننا نستطيع ان نعمل خدعة معينة ت

من نوع من البيانات، وتتم هذه الخدعة من خالل وضع هذه األنواع في مصفوفة ومن ثم تمرير هذه املصفوفة كبارامتر 

 .fromلدالة 

نها ديناميكية من حيث تعريف األنواع، فمن هذه املنطلق وبما اننا نتعامل مع لغة الجافا سكربت وهي لغة تتميز با

 إلى 
ا
نستطيع ان نعرف مصفوفة تحتوي على أنواع متعددة من البيانات وبنفس الوقت نستطيع تحويها جميعا

Observable  عن طريق الدالةfrom  والتي بكل تأكيد سوف تعمل لهاflatting كما أشرنا .
ا
 سابقا

ع األنواع نستطيع ان نمررها كمصفوفة ولكن نستطيع ان نمرر بعض األنواع مثل النصوص ويجب مالحظة أنه ليس جمي

string  او األرقامnumber  او الكائناتobjects  مع العلم انها ال تدعم(iteration  ،)ولتوضيح لنعطي املثالبشكل ضمني 

 التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 
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export class AppComponent implements OnInit { 

  private arr = [[1, 2, 3, 4, 5, 6], 'angular', { name: 'faisal', age: 33 }]; 

  private obs = from(this.arr); 

 

  constructor() { 

    this.obs.subscribe({ 

      next: (value) => { 

        console.log(value); 

      }, 

    }); 

  } 

 

  ngOnInit(): void {} 

} 

 
 

نالحظ قمنا بتعريف مصفوفة تحتوي على ثالث أنواع من البيانات النوع األول هو عبارة عن مصفوفة رقمية والثانية 

عبارة عن قطعة نصية واألخير عبارة عن كائن، ولنشاهد اآلن كيف تكون النتيجة في املتصفح بعدما نمررها إلى الدالة 

from  لكي نقوم بإنشاءObservable ات، كالتالي:من هذه البيان 

 

 من العنصر  flattingنالحظ انه تم عمل 
ا
لهذه املصفوفة الرئيسية وتم تقسيم وقراءة عناصرها كل عنصر على حدا، بدأ

 العنصر الثالث وهو الكائن.
ا
 األول وهو املصفوفة والعنصر الثاني وهو القطعة النصية وأخيرا

 نستنتج انه في حال كان لدينا مصفو  ومما
ا
كر سابقا

ُ
مع عمل  Observableفة واحدة فقط وأردنا أن نقرئها على شكل ذ

flat .لعناصرها، فلعل هذه الدالة هي املناسبة 

 البد ف Flattingكما هي بدون أي  Observableاما في حال أردنا ان نمرر مصفوفة او أكثر من مصفوفة ونقرأها كــ
ا
عندئذ

 بإذن هللا في الجزء التالي. وهو ما سوف نتكلم عنه ofان نستخدم دالة أخرى وهي 

2-2- of(): 

ما عدا بشكل ضمني او ال،  Iterationمن جميع األنواع سواء كانت تدعم  Observableوهذه الدالة تقوم بإنشاء 

Promises  ودوالGenerators م والبد من استخدام الدالة السابقة فإن هذه الدالة ال تدعمهfrom اي، ونستطيع تمرير 

عيد لنا عدد من البا
ُ
ى من هذه البارامترات وكل بارامتر عل Streamرامترات سواء كانت نوع واحد أو أنواع مختلفة، بحيث ت

 حدا.
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ريد إنشاء ولتوضيح لنعطي املثال التالي الذي يحتوي على بيانات متعددة
ُ
: Observable، ون

ا
 منها جميعا

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from, of } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  private obs = of( 

    { name: 'faisal', age: 33 }, 

    [1, 2, 3, 4, 5, 6], 

    2021, 

    'angular', 

    new Date() 

  ); 

 

  ngOnInit(): void { 

    this.obs.subscribe((val) => { 

      console.log(val); 

    }); 

  } 

 

} 

 
 

منها بيانات رقمية ونصية وكائن ومصفوفة وحتى التاريخ  ofنالحظ قمنا بتمرير بيانات متعددة على شكل بارامترات لدالة 

 من هذه البيانات كل نوع على حدا، كالتالي: Observableوالوقت، وسوف تقوم الدالة بإنشاء 
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 ، كالتالي:ofالة إلى الد Generator Functionاو  Promiseولكن ال نستطيع ان نمرر 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from, of } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

 

  constructor() {} 

 

  private promise = new Promise((resolve, reject) => { 

    resolve('angular'); 

  }); 

 

  private obs = of( 

    { name: 'faisal', age: 33 }, 

    [1, 2, 3, 4, 5, 6], 

    2021, 

    'angular', 

    new Date(), 

    this.theGeneratorFunction(), 

    this.promise 

  ); 

 

  ngOnInit(): void { 

    this.obs.subscribe((val) => { 

      console.log(val); 

    }); 

  } 

 

  *theGeneratorFunction(): Generator<number | string | { name: string; age: number }> { 

    yield 2021; 

    yield 'angular'; 

    yield { 

      name: 'faisal', 

      age: 33, 

    }; 

  } 

} 

 
 

 والنتيجة تكون، كالتالي:
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نالحظ لم يتم عرض البيانات، لذلك عزيزي املتعلم يجب االنتباه عند التعامل مع هاتين التقنيتين فالبد من استخدام 

 عن الدالة  fromالدالة 
ا
 .ofمعهما عوضا

، وتنفع فقط Generators Functionتعمل مع  ofالعلم ان هنالك خدعة بسيطة نستطيع ان نعملها لكي نجعل الدالة  مع

 في حال كان لدينا بارامتر واحد فقط، كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from, of } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  private obs = of(...this.theGeneratorFunction()); 

 

  ngOnInit(): void { 

    this.obs.subscribe((val) => { 

      console.log(val); 

    }); 

  } 

 

  *theGeneratorFunction(): Generator<number | string | { name: string; age: number }> { 

    yield 2021; 

    yield 'angular'; 

    yield { 
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      name: 'faisal', 

      age: 33, 

    }; 

  } 

} 

 
 

 اما النتيجة في املتصفح فتكون كالتالي:

 

 ان الدالة 
ا
 أشرنا سابقا

ا
 عنصر ورا اآلخر بعكس الدالة emitللبيانات بحيث تقوم بعمل  flattingتقوم بعمل  fromوأخيرا

of  التي تقوم بعملemit  للقيمة كاملة لكل بارامتر، بحيث تعملflatting مل تر تقوم بعلكل بارامتر على حدا ولكن كل بارام

emit  للقيمة كاملة، كما شاهدنا في آخر مثال حيث قمنا بتمرير مجموعة من البيانات إلى الدالةof  وتم عملflatting 

للقيمة كما هي فلو كانت مصفوفة فسوف تقوم بعمل  emitلكل بارامتر على حدا وبنفس الوقت كل بارامتر قامت بعمل 

emit ألنواع األخرى.للمصفوفة كاملة وهكذا بقية ا 

لكل القيم لنفس البارامتر وهذه  flattingتقوم بعمل  ofولكن نستطيع ان نعمل خدعة معينة بحيث نجعل الدالة 

 والبيانات النصية فقط وفي حال كان هنالك بارامتر واحد فقط. الخدعة تنفع مع املصفوفات

 الي:ولتوضيح لنقوم بتطبيق هذه الخدعة على نفس املثال السابق، كالت

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from, of } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 
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export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  private num = [1, 2, 3, 4, 5, 6]; 

  private obs = of(...this.num); 

 

  ngOnInit(): void { 

    this.obs.subscribe((val) => { 

      console.log(val); 

    }); 

  } 

} 

 
 

 والنتيجة:

 

 :from vs ofالفروقات بين الدالتين أهم  -2-3

 نستطيع حصر أهم أوجه التشابه والفروقات من خالل الجدول التالي:

from of 

 القيم  Promisesمن  Observable ءتقوم بإنشا
ا
وأيضا

 بشكل ضمني iterationالتي تدعم 

من أي نوع من البيانات ماعدا  Observableتقوم بإنشاء 

Promises وGenerators Function 

راد إنشاء تستقبل بارامتر واحد اجبا
ُ
ري وهو القيمة امل

Observable منها 

)اإلصدار السابع  تستقبل عدد ال محدود من البارامترات

اما اإلصدارات التي قبلها  rxjsواألعلى من مكتبة 

بحيث كل بارامتر  بارامترات فقط( 9إلى  8فتستقبل من 

راد انشاء 
ُ
 منها. Observableهو عبارة عن القيمة امل

 Generators Functionو Promisesال تدعم  Generators Functionو Promisesتدعم 

أي تجزئة القيمة  Observableللـ flattingتقوم بعمل 

 لكل قيمة على حدا emitومن ثم يعمل 

لقيمة البارامتر نفسه ولكن تعمل  flattingال تقوم بعمل 

flatting لكل بارامتر على حدا 
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2-4- fromEvent(): 

 Eventsوال املهمة والتي لها مجاالت متنوعة واستخدامات كثيرة، وهذه الدالة بكل بساطة تتعامل مع أحداث وهي من الد

DOM والصق او تمرير شريط التمرير  مثل الضغط على زر الفأرة األيمن او األيسر او اجراء عملية النسخ او القص

 Web APIs | MDN  -Elementحداث الرجاء زيارة الرابط التالي سواء األفقي او العامودي ...الخ، ولالطالع على جميع هذه األ 

)mozilla.org(   مع االنتباه ان هذه األحداث يتغير مسماها فيAngular  الحدث 
ا
والحدث  clickسوف يصبح  onclickفمثال

oncopy  سوف يصبحcopy  بمعنى نحذفon .التي تسبق اسم الحدث 

سواء كانت هذه األحداث تقع على أداة في الصفحة او  DOMومما يميز هذه الدالة انها تتعامل مع أي حدث من أحداث 

 .في حال وقوع هذا الحدث Observableومن ثم تقوم بإنشاء  حتى على الصفحة كاملة

ريد ان نراقبها والبارامتر الثاني هو اسم الحدث الذي وتستقبل هذه الدالة بارامتر 
ُ
 ان اللزاميين األول األداة التي ن

ُ
ريد ان ن

 في حال وقوعه. Observableننشأ 

وهي  Vanilla JavaScriptونستطيع ان نقول بشكل مبسط ان هذه الدالة تشابه بصورة معينة الدالة املشهورة في 

addEventListener ميزات الرائعة التي تقدمها االحتفاظ بامل، معObservable  عند استخدام الدالةfromEvent. 

 عند وقوع هذه األحداث، كالتالي: Observableولتوضيح لنعطي بعض األمثلة على بعض األحداث وكيفية انشاء 

 app.component.htmlملف 

 

<input #TextBox /> 

 
 

بحيث نراقب األحداث الواقعة عليها ومن ثم ننشأ  TextBoxباسم  Reference Templateوأعطيناها  inputاضفنا أداة 

Observable :منها، كالتالي 

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { fromEvent } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

 

  @ViewChild('TextBox', { static: true }) input: ElementRef; 

 

  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    fromEvent(this.input.nativeElement, 'select').subscribe( 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element#events
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element#events
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element#events


 

88 

      (value: KeyboardEvent) => { 

        console.log('text was selected'); 

      } 

    ); 

    fromEvent(this.input.nativeElement, 'copy').subscribe( 

      (value: KeyboardEvent) => { 

        console.log('text was copied'); 

      } 

    ); 

    fromEvent(document, 'auxclick').subscribe((value: KeyboardEvent) => { 

      console.log('right click event'); 

    }); 

  } 

 

} 

 
 

لكي نراقب في حالة قام املستخدم بتحديد النص في مربع  selectكما نالحظ قمنا بمراقبة ثالث أنواع من األحداث وهم 

لكي نراقب في حال قام املستخدم بعمل نسخ للنص والحدث األخير خاص بالصفحة كاملة وهو  copyص، والحدث الن

 إذا قام املستخدم بالضغط على زر الفأرة األيمن في أي منطقة فارغة في الصفحة.

 اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:

 

 .auxclickأي مكان بالصفحة أي وقوع الحدث هنا في حالة الضغط بزر الفأرة األيمن في 
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 .selectوهنا في حالة تحديد النص أي وقوع الحدث 

 

 في حالة نسخ النص ووقع الحدث 
ا
 .copyوأخيرا

2-5-firstValueFrom()/lastValueFrom(): 

 Observableم بتحويل ، اما من ناحية وظيفتها فتقو toPromiseوهذه من الدوال الجديدة والتي سوف تحل محل الدالة 

ومن ثم  Observableمن هذا  emitتقوم بقراءة اول قيمة يتم عملها  firstValueFromحيث الدالة األولى  Promiseإلى 

، ومن هذا املنطلق تم الغاء Observableاما الثاني فتقوم بقراءة آخر قيمة عندما يكتمل هذا  Promiseيتم تحويلها إلى 

عيد فقط آخر قيمة عندما يكتمل  toPromiseالدالة السابقة 
ُ
 نستخدم هذه الدالة والتي ت

ا
 Observableحيث اننا سابقا

 فقط، ولذلك اآلن توجد هاتين الدالتين التان تقرئان القيمة األولى واألخيرة.

 ولتوضيح لنعطي املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { firstValueFrom, lastValueFrom, of } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 



 

90 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    const obs = of('purple', 300, 500, true, 'green'); 

    firstValueFrom(obs).then(console.log); 

    lastValueFrom(obs).then(console.log); 

  } 

 

} 

 
 

ومررنا مجموعة من القيم ومن ثم استخدمنا الدالتين السابقتين  ofباستخدام الدالة  Observableنالحظ قمنا بإنشاء 

 ، وسوف تكون النتيجة كالتالي:Promiseلقراءة اول قيمة وآخر قيمة بعد تحويلهما إلى 

 

 .وليس هنا املقام لشرحها( Promises)اساسيات  thenمع  catchوبطبيعة الحال في حال وجود خطأ نستخدم 

2-6-EMPTY()/EmptyError: 

، وقد نحتاج في بعض األحيان ان نغلق Observableفارغ وتغلق هذا  Observableتقوم بإعادة  EMPTYالدالة 

Observable  ريد ان نتأكد من البيانات القادمة من قاعدة البيانات فإذا كان هنالك بيانات او قم بإعادة
ُ
 ن
ا
او مثال

Observable  فارغ، اماEmptyError  فهي في الحقيقة ليست دالة وانما كالس نستطيع االستفادة منه لنعرف نوع الخطأ

 رسالة معينة للمستخدم او نقوم بإي  Observableالقادم لنا من 
ا
فإذا كان من هذا النوع فعندها نستطيع ان نظهر مثال

 أمر آخر.
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 ، كالتالي:EMPTYضيف له الدالة ولتوضيح لنقوم بتعديل املثال السابق ون

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { lastValueFrom } from 'rxjs'; 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    lastValueFrom(EMPTY).catch((err) => { 

      if (err instanceof EmptyError) console.log(err.message); 

    }); 

  } 

} 
 

2-7-defer(): 

 استخدام هذه الدالة محدود، ولكنها حقيقة مهمة لذلك ارتأيت ان اضيفها في وهذه من الدوال قليلة االستخدام وايض
ا
ا

هذا الكتاب، وتقوم وضيفتها األساسية بعمل تغليف لجزء معين من الكود بحيث ال يقرأه املتصفح او بصيغة اصح 

، ولتوضيح لنعطي املثال لهذه الدالة subscribeالخاص بالغة الجافا سكريبت إال عندما نقوم بعمل  compilerاملترجم 

 (.angular armyمن قناة  rxjs، )هذا املثال تم أخذه من دورة التالي

لنفرض انه لدينا زر بحيث كلما تم الضغط على هذا الزر يتم إعطاء قيمة عشوائية جديدة، وهنالك طرق كثيرة للقيام 

 لتالي:، كاfromEventوالدالة  ViewChild@بهذا األمر منها عن طريق استخدام 

 app.component.htmlملف 

 

<button #button>Click Me !</button> 

 
 

 ، التالي:logicنضيف  componentلهذا  classوفي ملف 

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { defer, fromEvent } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit, AfterViewInit { 
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  @ViewChild('button', { static: true }) button: ElementRef; 

 

  private obs = fromEvent(this.button.nativeElement, 'click'); 

 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    this.obs.subscribe(() => { 

      console.log(Math.floor(Math.random() * 10)); 

    }); 

  } 

} 
 

 الكود السابق لن يعمل وسوف تظهر رسالة، خطأ كما في الصورة التالية:

 

قبل ان نعمل له تهيئة، وهنالك حلول متعددة  buttonومعنى رسالة الخطأ انه تم استخدام هذه املتغير الذي اسميته 

 من  deferر إلى الدالة ُيشي obsاملتغير بحيث يصبح  deferالسطر البرمجي باستخدام الدالة منها ان نقوم بتغليف 
ا
بدال

له  subscribeإلى ان يتم عمل  compiler، وبهذه الطريقة يصبح هذا السطر البرمجي غير مرئي للـfromEventالدالة 

 بحيث يصبح الكود كالتالي:obsواملتمثل في مثالنا هذا باملتغير 
ا
 ، اما اآلن لنقوم بتطبيق ما قلناه سابقا

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { defer, fromEvent } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit, AfterViewInit { 

 

  @ViewChild('button', { static: true }) button: ElementRef; 

 

  private obs = defer(() => fromEvent(this.button.nativeElement, 'click')); 
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  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    this.obs.subscribe(() => { 

      console.log(Math.floor(Math.random() * 10)); 

    }); 

  } 

 

} 

 
 

 اما النتيجة في املتصفح، فتكون كالتالي:

 

 

ل ضغطة على الزر يتم قراءة هذا 
ُ
تنفيذ الكود بدون أي مشاكل ومن ثم يتم  fromEventعن طريق  eventنالحظ مع ك

 وهو انشاء قيم عشوائية ومتغيرة.

2-8- interval()/timer(): 

، حيث تقوم الدالة Stream of Data (Observable)وهذه الدوال للتعامل مع الوقت وبنفس الوقت تقومان بإنشاء 

ساوي ثانية واحدة  1000 –األولى باستقبال بارامتر واحد بامللي ثانية 
ُ
عطى  عد مرور الوقتوهذا معناه ب –ملي ثانية ت

ُ
امل

 توضيح لنعطي املثال التالي:، ولقم بتشغيل العداد بحيث يبدأ من الصفر

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit ViewChild } from '@angular/core'; 

import { interval } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

 

  private time = interval(2000); 
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  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    this.time.subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

لقيمة رقمية بحيث هذه القيم  emit قم بعمل –ملي ثانية  2000 –املثال السابق كما هو واضح نقول له كل ثانيتين 

 تبدأ من الصفر وتكون على شكل عداد تصاعدي.

 اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:

 

 حيث تستقبل بارامترين األول هو متى يبدأ العدا timerهذا من ناحية الدالة األولى اما الدالة الثانية 
ا
د فتختلف قليال

بين كل قيمة والتي تليها، ولتوضيح لنقوم بتعديل املثال السابق لكي يتوافق مع هذه الدالة، والثاني الوقت املستقطع 

 كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { timer } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit, AfterViewInit { 

  private time = timer(5000, 2000); 

 

  constructor() {} 
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  ngOnInit(): void { 

    this.time.subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

ومررنا لها خمس ثواني وثانيتين، وهذا معناه كأننا نقول بعد خمس ثواني قم ببدء  timerكما هو واضح استخدمنا الدالة 

ومن ثم كل ثانيتين قم بأرسال قيمة أي ُيرسل القيمة األولى ومن  – Observableللقيم على شكل  emitيعمل  –العداد 

 كذا بقية القيم.ثم ينتظر ثانيتين وُيرسل القيمة الثانية وه

 اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:

 

 يجب االشارة إلى انه في كال الدالتين فإن 
ا
والبد ان نقوم  emitلن يتوقف، وسوف يستمر في بعمل  Observableوأخيرا

ما نصل إلى القسم ، والتي سوف نتكلم عنها بإذن هللا عندtakeبإيقافه عن طريق استخدام بعض الدوال مثل الدالة 

 .rxjsالثاني من دوال 

2-9- zip(): 

واحد، اما من ناحية  Observableومن ثم تقوم بدمجها بحيث تصبح  Observableوتقوم هذه الدالة باستقبال أكثر من 

 في مصفوفة لوحده ومن ثم  Observableاملختلفة فتقوم بدمج كل قيمة من كل  Observablesطريقة دمج هذه 
ا
سويا

 بدمجها سويا وهكذا إلى ان تنهي من جميع القيم لجميع الـتن
ا
املختلفة،  Observablesتقل إلى القيم التالية وتقوم ايضا

 ولكن يجب االنتباه إلى مجموعة من النقاط، كالتالي:

  لن تعمل هذه الدالة إال بعدما يتم عملemit  لقيمة واحدة على األقل من جميعObservables .املختلفة 

 هذه الدالة بعمل جمع كل قيمة مع القيمة املقابلة لها على شكل مصفوفة، كما في الشكل التوضيحي التالي: تقوم 
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لكل القيم من جميع  emitبطبيعة الحال الشكل السابق هو شكل توضيحي، وليس بالضرورة ان يتم عمل 

Observables  األخرى بنفس الوقت ولكن في حال تأخر أي قيمة فإن الدالةzip  سوف تنتظر إلى ان تكتمل جميع

 املختلفة ومن ثم تقوم بجمعها على شكل مصفوفة، وهو ما Observablesالقيم املقابلة لهذه القيمة من جميع 

اشرت إليه في النقطة السابقة )لن تعمل هذه الدالة إال بعدما...الخ(، ولعل الشكل التوضيحي التالي يوضح 

 املقصود بشكل أفضل:

 
 السابق نالحظ انه في حال لم يكن هنالك أي قيمة مقابلة في  من الشكلObservable  معين فيObservables 

 في الشكل السابق. 5سوف تتجاهل هذه القيمة، كما هو واضح في القيمة  zipاألخرى فإن الدالة 

  ويجب االنتباه انه في حال اكتمال جميع القيم من جميعObservables قوم بعمل فإن هذه الدالة سوف ت

complete  ليObservable .الجديد 

  ومن األمور املهمة التي يجب االنتباه لها وهو في حالة ان أحدObservables  الداخلة إلى هذاObservable  تم

سوف تتجاهل  zipألي قيمة فإن الدالة  emitألي سبب من األسباب بدون ال يقوم بعمل  completedعمل له 

لن بتم  Subscriberفي  nextمع انها لم تعمل دمج ألي قيمة، بمعنى آخر الدالة  completeجميع القيم وتعمل 

 تفعيلها.

  في حالة وجود أي خطأ في أحد 
ا
فإن هذه الدالة سوف تتجاهل جميع القيم وتقوم بإلقاء  Observablesوأخيرا

Exception لذلك البد ان نقوم بالتعامل مع الخطأ من خالل جالة ،error  دة في املوجوsubscriber كما شرحنا ،

 في الفصل السابق من هذا الكتاب.

Observable 1 

Observable 2 

Observable 3 

Value 1 Value 2 Value 3 

Value 1 Value 2 Value 3 

Value 1 Value 2 Value 3 

zip() 

New Observable [value1, value1, value1] [value2, value2, value2] [value3, value3, value3] 
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، كالتالي:
ا
 اما اآلن لنقوم بإعطاء مثال لتوضيح ما قيل سابقا

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of, zip } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit, AfterViewInit { 

 

  private obs1 = of(1, 2, 3, 4, 5); 

  private obs2 = of('A', 'B', 'C', 'D'); 

  private obs3 = of('Fahd', 'Faisal', 'Saad'); 

 

  ngOnInit(): void { 

    zip(this.obs1, this.obs2, this.obs3).subscribe({ 

      next: (value) => console.log(value), 

      error: (error) => console.error(error), 

      complete: () => console.log('completed'), 

    }); 

  } 

 

} 
 

( ومن ثم قمنا بدمج هذه obs1-obs2-obs3باسم ) Observablesكما هو واضح من خالل الشفرة السابقة يوجد ثالثة 

وذلك لكي نتعامل مع الحاالت الثالثة ألي  subscribeومن ثم قمنا بعمل  zipباستخدام الدالة  Observablesالـ

Observable  وهي اما النجاحnext  او الخطأerror ل البيانات او اكتماcomplete  هذه املفاهيم تم شرحها في الفصل(

 السابق من هذا الكتاب(، اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:

 

هنا نتعامل مع الخطأ 

 في حال وجوده

نتعامل مع القيم هنا 

 emitفي حال عمل لها 

 nextمن خالل الدالة 

 subscriberفي 
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قاِبلة في كل 
ُ
 األخرى. Observablesوتجاهل أي قيمة ليس لها مقابل في  Observableنالحظ انه أخذ القيم امل

حاكي ان بعض القيم قد تتأخر بعمل  Observablesاما اآلن لنقوم بتأخير احدى الـ
ُ
لها لكي نفهم كيف تتعامل  emitلكي ن

 مع هذا النوع من الحاالت، كالتالي: zipدالة 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of, zip } from 'rxjs'; 

import { delay } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

 

  private obs1 = of(1, 2, 3, 4, 5).pipe(delay(3000)); 

  private obs2 = of('A', 'B', 'C', 'D'); 

  private obs3 = of('Fahd', 'Faisal', 'Saad'); 

 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    zip(this.obs1, this.obs2, this.obs3).subscribe({ 

      next: (value) => console.log(value), 

      error: (error) => console.error(error), 

      complete: () => console.log('completed'), 

    }); 

  } 

} 

 
 

، ألننا سوف نشرحه بشكل 
ا
حاول فهمه حاليا

ُ
ال تهتم عزيزي املتعلم باألمر البرمجي الذي اشرت عليه بالسهم في األعلى وال ت

خير تنفيذ هذا األمر ، وما يهمنا فقط ان نعلم ان هذا األمر يقوم بتأrxjsُمستفيض بإذن هللا في القسم الثاني من دوال 

لقيمة  emitفي حال تأخر أحدى الدوال بعمل  zipملدة ثالث ثواني، والسبب في ذلك ألننا نريد ان نعرف ماذا تفعل دالة 

الذي اسميناه  Observableللقيم في  emitمعينة، والنتيجة سوف تكون انها سوف تنتظر ثالث ثواني إلى ان يتم عمل 

obs1 ذه القيم مع القيم املقابلة لها في ومن ثم تقوم بدمج هObservables .األخرى 
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 اآلن لنقوم بتجربة حالة أخرى وهي في حال تم عمل 
ا
ماذا سوف تفعل  Observables أحدلقيمة واحدة من  emitحسنا

 هذه الدالة في هذا الوضع؟ كما في الشفرة التالية:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of, zip } from 'rxjs'; 

import { delay } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit, AfterViewInit { 

 

  private obs1 = of(1, 2, 3, 4, 5).pipe(delay(3000)); 

  private obs2 = of('A', 'B', 'C', 'D'); 

  private obs3 = of('Fahd'); 

 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    zip(this.obs1, this.obs2, this.obs3).subscribe({ 

      next: (value) => console.log(value), 

      error: (error) => console.error(error), 

      complete: () => console.log('completed'), 

    }); 

  } 

} 

 
 

، لذلك completeلقيمة واحده فقط ومن ثم اغلق نفسه بعمل  emitقام بعمل  obs3ذو االسم  Observableنالحظ ان 

األخرى، بمعنى آخر انها سوف  Observablesبعمل تجاهل لجميع القيم التي ليس لها مقابل في سوف تقوم  zipالدالة 

قابلها في  obs1في  1تأخذ القيمة 
ُ
 القيمة التي تقابل هذه القيم في  Aوهي  obs2والقيمة التي ت

ا
، Fahdوهي  obs3واخيرا

لذلك سوف يتم  obs3ليس لها قيمة ُمقاِبلة في  obs2 في Bوالقيمة  obs1في  2ولكن سوف تتجاهل باقي القيم ألن القيمة 

 تجاهلها وهكذا بقية القيم األخرى، وسوف تكون النتيجة، كالتالي:
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، فكيف تتعامل Observablesهي في حال وقوع خطأ معين في أحد و أريد استعراضها مع هذه الدالة  أخرى  حالة وهنالك

 هذه الدالة معه؟ كما في الشفرة التالية:

 app.component.tsف مل

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of, zip } from 'rxjs'; 

import { map, delay } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

 

  private obs1 = of(1, 2, 3, 4, 5).pipe(delay(3000)); 

  private obs2 = of('A', 'B', 'C', 'D').pipe( 

    map((value) => { 

      if (value === 'D') { 

        throw new Error('OoOoOpS'); 

      } else { 

        return value; 

      } 

    }) 

  ); 

  private obs3 = of('Fahd', 'Faisal', 'Saad'); 

 

  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    zip(this.obs1, this.obs2, this.obs3).subscribe({ 

      next: (value) => console.log(value), 

      error: (error) => console.error(error), 

      complete: () => console.log('completed'), 

    }); 

  } 

} 

 
 

 بإذن هللا، 
ا
 باألسطر البرمجية التي قمت بالتأشير عليها فسوف نشرحها بالتفصيل الحقا

ا
 عزيزي املتعلم ال تهتم حاليا

ا
ايضا

 ان هذه األسطر تقوم بإلقاء 
ا
، ولو تالحظ عزيزي Dهي  obs2ين في حال كانت أحدى قيم مع Exceptionاما ما يهمنا حاليا

مع العلم ان هذه القيمة ليس لها قيم مقابلة في  Dاملتعلم انني وضعت الشرط إللقاء هذا الخطأ إذا كانت القيمة هي 

obs3  وهذا يعني ان هذه القيمة سوف يتم تجاهلها من خالل الدالةzip هذه ، ولكن في حال وجود أي خطأ سوف تقوم

األخرى، ومن ثم تقوم بإلقاء خطأ، والذي قمنا بتعامل معه وعرضه  Observablesالدالة بتجاهل جميع القيم من جميع 

 ، اما النتيجة فتكون كالتالي:Subscriberفي  errorللمستخدم في الدالة 
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بدون  completedم عمل لها األخرى ت Observablesوهنالك حالة أخرى أريد ان استعرضها معكم وهي في حالة ان أحد 

وتفعيل  subscriberفي  nextألي قيمة، ففي هذه الحالة سوف يتم تجاهل جميع القيم وتجاهل الدالة  emitان تعمل أي 

 ، كما في الشفرة البرمجية التالية:completeالدالة 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit} from '@angular/core'; 

import { of, zip, Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit, AfterViewInit { 

 

  private obs1 = of(1, 2, 3, 4, 5); 

  private obs2 = new Observable((observer) => observer.complete()); 

  private obs3 = of('Fahd', 'Faisal', 'Saad'); 

 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    zip(this.obs1, this.obs2, this.obs3).subscribe({ 

      next: (value) => console.log(value), 

      error: (error) => console.error(error), 

      complete: () => console.log('completed'), 

    }); 

  } 

} 
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بعمل تجاهل  zipألي قيمة، لذلك سوف تقوم الدالة  emitبدون ان يعمل  completedجعلناه يعمل  obs2نالحظ أن 

فعل الدالة 
ُ
 حيث تكون النتيجة كالتالي:، بsubscriberفي  nextلجميع القيم ولن ت

 

عيد  Observablesونفس الوضع في حال كانت إحدى 
ُ
( فإن الدالة  EMPTYت

ا
 zip)أحدى الدوال التي تكلمنا عنها سابقا

مع تجاهل جميع القيم )لو قمنا بتطبيقها على املثال السابق فإن السطر البرمجي سوف يكون  completeسوف تعمل 

obs2=EMPTY)) نتباه مالحظة ان نفس ، ويجب االObservable  ال يوجد به أي قيمة، وليس انه يعملemit  لقيم فارغة

 كقيم فارغة. zipوتعرضها الدالة  emitففي هذه الحالة سوف سيتم قراءة القيم الفارغة التي تم عملها 

 مع هذه الدالة هي في حالة أردنا نعمل 
ا
ريد ان نستعرضها سويا

ُ
التي تنتج من  Arrayللـ Destructuringوآخر حالة أ

Observables:كما في املثال التالي ، 

 app.component.tsملف 

 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of, zip } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

 

  private obs1 = of(1, 2, 3, 4, 5); 

  private obs2 = of('A', 'B', 'C', 'D'); 

  private obs3 = of('Fahd', 'Faisal', 'Saad'); 
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  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    zip(this.obs1, this.obs2, this.obs3).subscribe({ 

      next: ([o1, o2, o3]) => console.log(o1, o2, o3), 

      error: (error) => console.error(error), 

      complete: () => console.log('completed'), 

    }); 

  } 

 

} 
 

ريده( يمثل اول  o1حيث أن 
ُ
والذي هو في  zipتم تمريره لدالة  Observableهو متغير )لك حرية اختيار االسم الذي ت

 ، وهكذا بقية املتغيرات على التوالي.obs1حالتنا هذه هو 

 اما النتيجة في املتصفح فتكون كالتالي:

 

2-10- combineLatest(): 

 من الدوال ال
ا
واحد، وهي بذلك  Observableفي  Observablesتي تقوم بعمل دمج ملجموعة من وهذه الدالة هي ايضا

 من عدة أوجه: zipمشابهه إلى حد كبير بالدالة السابقة 

  لن تعمل هذه الدالة إال بعدما يتم عملemit  لقيمة واحدة على األقل من جميعObservables .املختلفة 

 م من جميع ويجب االنتباه انه في حال اكتمال جميع القيObservables  فإن هذه الدالة سوف تقوم بعمل

complete للـObservable .الجديد 

  ومن األمور املهمة التي يجب االنتباه لها وهو في حالة ان أحدObservables  الداخلة إلى هذاObservable  تم

ذه الدالة سوف تتجاهل ألي قيمة فإن ه emitألي سبب من األسباب بدون ال يقوم بعمل  completedعمل له 



 

104 

لن بتم  Subscriberفي  nextمع انها لم تعمل دمج ألي قيمة، بمعنى آخر الدالة  completeجميع القيم وتعمل 

 تفعيلها.

  في حالة وجود أي خطأ في أحد 
ا
فإن هذه الدالة سوف تتجاهل جميع القيم وتقوم بإلقاء  Observablesوأخيرا

Exceptionالتعامل مع الخطأ من خالل الدالة ، لذلك البد ان نقوم بerror  املوجودة فيsubscriber كما شرحنا ،

 في الفصل السابق من هذا الكتاب.

 وتختلف عنها في النقاط التالية:

  يتم تمريرObservables املختلفة إلى الدالةcombineLatest  بعكس  اما على شكل مصفوفة او على شكل كائن

 لها اما مباشرة أو على شكل مصفوفة. Observablesرر التي ممكن ان نم zipالدالة 

  ولعل الفرق الجوهري هو في طريقة دمج القيم في كلObservable  فيObservable  واحد، حيث عن طريق هذه

يم انتظار القالدالة ال نقوم بدمج كل قيمة والقيمة املقابلة لها مع انتظار القيمة في حال تأخرها، وانما هنا يتم 

لقيمة جديدة فإن  emitاألخرى بعمل  Observableومن ثم في حال قام أحد  Observableى فقط من كل األول

األخرى ومن ثم تدُمجها مع هذه القيمة الجديدة  Observablesهذه الدالة سوف تأخذ آخر قيمة موجودة في 

. ولتوضيح لنشاهد الشكل التوضيحي التالي ومن ثم  emitالتي تم عمل لها 
ا
نقوم بشرحه لتتضح الصورة آنفا

 بشكل أفضل:

 

 ملجموعة من القيم، كالتالي: emitاألول قام بعمل  Observablesومن خالل الشكل السابق سوف نستنتج انه لدينا اثنين 

 

 قام بعمل  Observableاما 
ا
 ملجموعة من القيم، كالتالي: emitالثاني فأيضا



 

105 

 

 Observableلكي نقوم بعمل دمج للقيم بحيث يصبح لنا  combineLatest إلى الدالة Observablesوتم تمرير هذين 

 واحد.

، اما اآلن لنشرح بالتفصيل كيف يتم دمج o2الثاني  Observableوالـ o1األول  Observableولتسهيل سوف نطلق على 

 هذه القيم.

ومن ثم الدالة قامت  1قيمة وهي ألول  emitبعمل  o1سوف تالحظ عزيزي املتعلم انه من خالل الشكل السابق قام 

قامت الدالة بدمج هذه القيم  Aللقيمة  emitبعمل  o2لقيمة ما، وعندما قامت  emitبعمل  o2باالنتظار إلى ان تقوم 

 ، كما في الشكل التالي:[A ,1]بشكل مصفوفة 

 

 emitلكي تعمل  o2بانتظار  combineLatestولكن هنا لم تقوم الدالة  2للقيمة  emitبعمل  o1وبعد فترة معينة قامت 

لذلك قامت  Aووجدت انها  2oفي  emitقيمة تم عمل لها  )آخر(وانما وجدت  zipلقيمة مقابلة كما هو الحال في الدالة 

 ، كما في الشكل التالي:[A ,2]بدمج هاتين القيمتين في مصفوفة 

 

  Bللقيمة  emitبعمل  o2وبعد فترة زمنية معينة قامت 
ا
  o2بعد فترة زمنية أخرى عملت  وايضا

ا
لقيم أخرى وهي  emitايضا

C وD1، كل هذا وo  لم تعملemit  ألي قيمة لذلك قامت الدالةcombineLatest  1آخر قيمة في  )آخر(بجلبo  2وهي 

ل واحدة على حدا 
ُ
 لتالي:، كما في الشكل ا[2, B] [2, C] [D ,2]ومن ثم قام بدمجها مع القيم الجديدة في مصفوفات ك

 

 نفس األمر تم مع 
ا
حيث  5 ,4 ,3ملجموعة من القيم على فترات زمنية متتابعة وهم  emitعندما قامت بعمل  o1وايضا

 على شكل مجموعة من املصفوفات، كما في الشكل التالي: Dوهي  o2قامت الدالة بدمج هذه القيم مع آخر قيمة في 

 

التي تتجاهل القيم التي  zipبعكس الدالة  Observablesأي قيمة من جميع  ومما سبق يتضح ان هذه الدالة ال تتجاهل

 األخرى. Observablesليس لها مقابل في 
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  eLatest | by Corey Pyle | Medium). combin3RxJS Functions (Partولتوضيح لنعطي مثال جيد مصدره على هذا الرابط 

 ، وهذا املثال سوف يوضح بإذن هللا أغلب هذه املفاهيم الخاصة بهذه الدالة.البسيط مع بعض التصرف

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of, combineLatest, BehaviorSubject } from 'rxjs'; 

import { map } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

 

  private movies$ = new BehaviorSubject([ 

    { id: 111, title: 'The Land Before Time' }, 

    { id: 222, title: 'Titan A.E.' }, 

    { id: 333, title: 'An American Tail' }, 

  ]); 

 

  private user$ = new BehaviorSubject({ name: 'Corey', favoriteMovieIds: [222] }); 

 

  ngOnInit(): void { 

 

    combineLatest([this.movies$, this.user$]) 

      .pipe( 

        map(([movies, user]) => { 

          return movies.filter((movie) => { 

            return user.favoriteMovieIds.includes(movie.id); 

          }); 

        }) 

      ) 

      .subscribe({ 

        next: (favoriteMovies) => console.log(favoriteMovies), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed'), 

      }); 

 

    setTimeout(() => { 

      this.user$.value.favoriteMovieIds.push(111); 

      this.user$.value.favoriteMovieIds.push(333); 

      this.user$.next(this.user$.value); 

    }, 3000); 

 

    setTimeout(() => { 

      this.user$.value.favoriteMovieIds.splice( 

        this.user$.value.favoriteMovieIds.indexOf(222), 

        1 

      ); 

https://medium.com/@cpyle/rxjs-functions-part-3-e4f0b608421d
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      this.user$.next(this.user$.value); 

    }, 6000); 

 

  } 

} 

 
 

 وتكمن الفكرة األساسية من هذا املثال، بافتراض انه لدينا كائنين الكائن األول يحتوي على بيانات مجموعة من األفالم،

والكائن الثاني يحتوي على مجموعة من املستخدمين وفي حالتنا هذه ال يوجد لدينا إال مستخدم واحد فقط، وهذا 

ة بكل فيلم، بحيث إذا قام املستخدم بعمل تفضيل للفيلم يتم وضه الخاص Idsاملستخدم يحتوي على مصفوفة فرعية للـ

id  اضافته إلى هذه 
ا
 بعد فترة لفيلم آخر سوف يتم ايضا

ا
الخاص به في هذه املصفوفة وفي حال قام بعمل تفضيل ايضا

 املصفوفة، وفي حال تم الغاء التفضيل سوف يتم حذفها من املصفوفة.

ريد ان نعمل  BehaviorSubjectباستخدام  Observableعلى شكل  وهاذين الكائنين قمنا بإنشائهم
ُ
للقيم من  emitألننا ن

عطيها قيم ابتدائية والتي هي في مثالنا هذه بيانات األفالم وبيانات  Observableخارج 
ُ
ريد ان ن

ُ
وبنفس الوقت ن

 املستخدمين.

فنحتاج ان نعمل دمج لهذه ، $userالثاني باسم و  $moviesواحد باسم  Observableلدينا اثنين  أصبحوبما انه اآلن 

Observables  فيObservable  واحد، وهنا تظهر لدينا خيارات متعددة وهي أي دالة نختار ملثل هذه الحالة، هل نختار

zip ؟ اوcombineLatest  اوforkJoinلذلك نحتاج ان نفكر قليال لنعرف احتياجنا، ففي حالتنا هذه سوف يتم ، ، الخ

 سيتم عمل  emit عمل
ا
وسوف يتم دمجها في  لبيانات مجموعة من األفالم، emitمباشرة لبيانات مستخدم معين، وايضا

Observable  ،ريد ان نغلق هذا واحد
ُ
وبنفس الوقت ال يهمنا القيمة املقابلة  Observableولكن هنا لو نالحظ اننا ال ن

ريد ان نراقب أي تغيير يح Observableلكل 
ُ
فإننا  Observableدث وعند حدوث أي تغيير في أي قيمة من قيم أي وانما ن

ريد ان نراقب مصفوفة  Observableنريد أخذ آخر قيمة من 
ُ
في  Idsاآلخر، وفي حقيقة األمر هذا ما نريده ألننا ن

Observable  ذو االسمuser$  وعند حدوث أي تغيير سوف نعملemit  للقيمة الجديدة من خاللObservable  ذو االسم

user$  ريده ان ينتظر قيمة مقابلة جديدة في
ُ
وانما آخر قيمة موجودة نريد دمجها مع  $moviesوعند هذه النقطة ال ن

user$  وهي في حالتنا هذه قائمة األفالم، لذلك سوف نستخدم الدالةcombineLatest:اما الشفرة البرمجية التالية ، 

 

 وسوف نشرحها ب
ا
، ووظيفتها بكل بساطة تقوم بعمل ترشيح وفلترة للـفال تهتم لها حاليا

ا
األول  Observableالتفصيل الحقا

movies$  بناءا على القيم الجديدة فيObservable  الثانيuser$ حيث تعمل تصفية لقائمة األفالم بحيث تسترجع فقط ،

 .$userفي  في املصفوفة Idsالخاص بها مساٍو ألحد  Idاألفالم التي 
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 ة البرمجية التالية:اما الشفر 

 

( وذلك بعد مرور ثالث ثواني من 111, 333) >= Idsقمنا بمحاكاة ان املستخدم قام بتفضيل فلمين جديدين التي تحمال 

، اما اآلن لنشاهد id =< 222تشغيل التطبيق ومن ثم بعد ست ثواني قمنا بمحاكاة ان املستخدم ألغى تفضيل الفيلم ذو 

 التالي:النتيجة في املتصفح، ك 

 

جديد يحمل القيم الجديدة  Observableنالحظ في البداية تم عرض قيمة مبدئية، وبعدها بثالث ثواني تم اظهار 

 بعد مرور ست ثواني ظهر لنا نفس 
ا
 ولكن بقيم جديدة. Observableوايضا

ه كائن إلى هذه الدالة كأن Observableللمثال السابق تبقي علينا ان نعرف كيف نستطيع ان نمرر وبعد استعراضنا 

 من ان نمرره كـمصفوفة كما هو موجود في املثال السابق:
ا
 بدال

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { combineLatest, timer } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 
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}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

 

  ngOnInit(): void { 

    const obs1 = timer(3000, 2000).pipe(take(3)); 

    const obs2 = timer(5000, 2000).pipe(take(3)); 

    combineLatest({ o1: obs1, o2: obs2 }).subscribe(({ o1, o2 }) => { 

      console.log(`obs1 = ${o1} - obs2 = ${o2}`); 

    }); 

  } 

 

} 

 
 

 keys =< (o1, o2( بالـobs1, obs2) >= Observablesكما نالحظ استعضنا عن أسماء 
ا
( بحيث اصبحنا نستعملها بدال

 .Observablesمن أسماء 

 اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:

 

امل بها مثل طريقة التع zipالة وبذلك قمنا بتغطية اهم املفاهيم في هذه الدالة واما من ناحية النقاط التي تتشابه مع الد

لة فارغ وغيره من األمور األخرى فلن أعيد شرحها هنا وسأكتفي بما قلناه في الدا Observableمع األخطاء او إذا تم ارسال 

zip .لتكرار، ولعلها تكون لك كتدريب لك عزيزي املتعلم 
ا
 وذلك منعا

2-11- forkJoin(): 

إال بعدما  Observableالسابقتين، والفرق الجوهري املهم أنها ال تقوم بعمل دمج ألي  وهذه الدالة تجمع من كال الدالتين

، وهي تهتم emitفإنها تأخذ آخر القيم التي تم عمل لها  Observables، وعند اكتمال هذه Observablesتكتمل جميع 
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التي قبله وانمى تنتظر إلى ان  Observablesلـله قبل ا emitاألخير فال تقوم بعمل  Observableبالترتيب بمعنى لو انتهى الـ

 .Observableإلى آخر  Observableلها بالترتيب بدءا من أول  emitومن ثم تعمل  Observablesتنتهي جميع الـ

 سواء على شكل مصفوفة او على شكل كائن. Observablesمن حيث يمكن تمرير  combineLatestهي مشابهه لدالة و 

 خاص به api لهوكل ملف  جموعة من امللفاتمل downloadاو  uploadاتها في حالة أردنا أن نعمل ومن أشهر استخدام

 Observableفي  Observablesنستطيع استخدام هذه الدالة لدمج هذه  فعندئذ، observableبحيث كل ملف يمثل 

آلخر حالة لكل  emitفات( ومن ثم تعمل )أي رفع او تحميل املل Observablesواحد ومن ثم االنتظار إلى ان تكتمل جميع 

 ملف هل نجح ام فشل.

ومعرف ان أي  Subjectمن النوع  Observablesأما اآلن لنعطي مثال لتوضيح، وتقوم فكرة املثال انه لدينا اثنين 

Observable  من النوعSubject  لن يعمل لهcomplete  بشكل تلقائي مثل دوالof  اوform دوال، او غيرها من هذه ال

 ، كالتالي:Observablesوزرين آخرين يقومان بغلق لقيم  emitوبنفس الوقت سوف نضيف أربع أزرار، زرين يقومان بعمل 

 app.component.htmlملف 

<button (click)="incrementObs1()">Increment Observable 1</button> 

<button (click)="incrementObs2()">Increment Observable 2</button> 

<br /> 

<br /> 

{{ obs1Counter }} - {{ obs2Counter }} 

<br /> 

<br /> 

<button (click)="completeObs1()">Complete Observable 1</button> 

<button (click)="completeObs2()">Complete Observable 2</button> 
 

 تالي:البرمجي ال logicنضيف  componentلهذا  classوفي ملف 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { forkJoin, Subject } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

 

  private obs1 = new Subject<number>(); 

  private obs2 = new Subject<number>(); 

  obs1Counter = 0; 

  obs2Counter = 0; 

 

  ngOnInit(): void { 

    forkJoin([this.obs1, this.obs2]).subscribe(([o1, o2]) => 
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      console.log(`obs1 = ${o1} - obs2 = ${o2}`) 

    ); 

  } 

 

  incrementObs1(): void { 

    this.obs1.next(++this.obs1Counter); 

  } 

 

  incrementObs2(): void { 

    this.obs2.next(++this.obs2Counter); 

  } 

 

  completeObs1(): void { 

    this.obs1.complete(); 

  } 

 

  completeObs2(): void { 

    this.obs2.complete(); 

  } 

} 

 
 

 ولنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:

 

 عدة ضغطات كالتالي: Increment Observable 1في البداية لنقوم بالضغط على زر 

 

أي يغلق لم  Observable، والسبب ان هذا consoleولكن لم يظهر ش يء في  obs1لقيم في  emitعلى الرغم من اننا عملنا 

عدة ضغطات هو اآلخر ولنرى  Increment Observable 2، اما اآلن لنقم بالضغط على الزر completeلم يعمل له 

 النتيجة:
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هو اآلخر، أما اآلن لنضغط على زر  completeلم يعمل له  obs2وكما هو واضح نفس النتيجة في الزر اآلخر والسبب ان 

Complete Observable 1:ولنرى النتيجة ، 

 

 Observableولكن الـ obs1األول ذو االسم  Observableوالسبب اننا اغالقنا الـ consoleنالحظ إلى اآلن لم يظهر ش يء في 

 Complete Observable 2لم تعمل، لذلك لنقم بالضغط على الزر الثاني  forkJoinالثاني إلى اآلن لم يغلق، لذلك دالة 

 كالتالي: ، ومن ثم لنرى النتيجةobs2لكي نغلق 

 

ومن ثم قامت بقراءة آخر القيم  forkJoinتم تفعيل الدالة  Observablesلكال  completeنالحظ اآلن بعدما قمنا بعمل 

 .consoleواظهاراها في 

2-12- concat(): 

 من دوال دمج مجموعة من 
ا
 Subscribeواحد، وما يميزها انها تعمل  Observableفي  Observablesوهذه الدالة ايضا

الثاني وهكذا إلى  Observableتنتقل إلى ومن ثم  unsubscribeتعمل له  completeاألول وعندما يكتمل  Observableللـ

 واحد. Observable، وتدمجها في Observablesان تنتهي من جميع 

بشكل  Observablesجميع يتم قراءة  أن اما من ناحية استخدامها فيتم استخدامها في حالة أن أردت عزيزي املتعلم

ريد ان يتم تشغيل القائمة بشكل متسلسل بحيث ينتقل من جزء إلى الجزء  Playlistمتسلسل، كأن يكون لديك قائمة 
ُ
وت

 اآلخر.

 وطرق الدمج، من خالل النقاط التالية: Observablesويمكن تقسم تعامل هذه الدالة مع 

  تقوم بعملsubscribe  لكلobservable متسلسل ومن ثم تقوم بدمج النتائج في  في كل مرة بشكلObservable 

 unsubscribeله بعدما تعمل  subscribeالثاني وتقوم بعمل  Observableواحد، ومن ثم تنتقل إلى 

 بدمج نتائج هذا  Observableللـ
ا
األول في  Observableمع نتائج  Observableاألول، وعند االنتهاء منه تقوم ايضا

Observable ،وهكذا تنتقل من  واحدObservable  إلى اآلخر إلى ان تنتهي من جميعObservables وعندها يتم ،

 لهذه الدالة. completeعمل 
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  في كل مرة يقومObservable  الذي تم عملsubscribe  له بعملemit  للقيم الخاصة به، ومن ثمObservable 

 .Observablesلقيمه، إلى ان تنتهي من جميع  emitالثاني يعمل 

  أحدفي حالة ان Observables  لم ينتهي أي بمعنى لم يتم عمل لهcomplete  فإن هذه الدالة لن تعمل هي األخرى

complete  ولن تنتقل إلىObservable  الذي يلي هذاObservable  وإنما سوف تنتظر إلى ان ينتهي، لذلك يجب

 ملثل هذه الحاالت وان استدعت الحالة ان
ا
 .Observableنعمل اغالق بشكل يدوي لهذا  االنتباه جيدا

  في حالة ان أحدObservables  عملemit  لخطأ ما ألي سبب من األسباب، فإن هذه الدالة لن تعملsubscribed 

 Observableوحدث خطأ في  Observablesثالثة ، بمعنى لو كان لدينا Observableالذي يلي هذا  Observableللـ

 األول وعند االنتهاء منه تنتقل إلى الثاني وتجد انه Observableللـ subscribeة سوف تعمل الثاني فإن هذه الدال

القادمة من  األخرى وتكتفي فقط بالنتائج Observablesلخطأ ما وعندها تتوقف وتتجاهل باقي  emitعمل 

 الذي حدث فيه الخطأ. Observableالتي سبقت  Observablesالـ

  ألول ال تهتم أي الدالة في املقام اهذهObservable  قام بعملemit  للقيم قبل اآلخر، وانما تهتم بترتيب هذه

Observable  بغض النظر أيهم عملemit بمعنى انها تقوم عمل ،subscribe  لجميعObservables  بالتسلسل

عطيه لدالة 
ُ
رامتر يمثل ثاني وثاني با Observableبحيث أول بارامتر يمثل أول  concatبحسب الترتيب الذي ن

Observable  وهكذا إلى ان يتم االنتهاء من جميعObservables ولو ان ثاني ،Observable  عملemit  للقيم قبل

 األول.

  تمرير الـيتمObservables ،نا  على شكل بارامترات مباشرة إلى هذه الدالة فقط، وليس كمصفوفة أو كائن
ُ
كما ك

 .Destructionقت ال يمكن ان نعمل لنتائج نفعل مع الدوال األخرى، وبنفس الو 

 ولتوضيح، لنعطي املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of, concat } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  private obs1 = of(1, 2, 3, 4, 5); 

  private obs2 = of('A', 'B', 'C', 'D'); 

 

  ngOnInit(): void { 

    concat(this.obs1, this.obs2).subscribe((obs) => { 

      console.log(obs); 

    }); 

  } 

} 
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، وقمنا obs2والثاني باسم  obs1واحد اسميته  Observablesكما هو واضح من الشفرة البرمجية السابقة، لدينا اثنين 

 subscribeعلى شكل بارامترات بشكل مباشر )ليس مصفوفة او كائن( ومن ثم قما بعمل  concatبتمريرها إلى الدالة 

 .consoleوعرضنا الناتج في 

 الثاني، كالتالي: Observableاألول ومن ثم قيم  Observableعبارة عن قيم  واملتوقع تكون النتيجة

 

ملجموعة من القيم ومن ثم يقوم بعمل  emitاألول يقوم بعمل  Observableولنعطي مثال آخر ولنفرض لدينا ثالثة 

complete  والثاني يقوم بعملemit  ال يعمل ملجموعة من القيم ولكنcomplete بعمل  واألخير يقومemit  لقيم 
ا
ايضا

 ، كما في الشفرة البرمجية التالية:completeأخرى ويقوم بعمل 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { concat, Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit, AfterViewInit { 

  private obs1 = new Observable((observer) => { 

    observer.next(1); 

    observer.next(2); 

    observer.next(3); 

    observer.next(4); 

    observer.complete(); 

  }); 
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  private obs2 = new Observable((observer) => { 

    observer.next('A'); 

    observer.next('B'); 

    observer.next('C'); 

    observer.next('D'); 

  }); 

  private obs3 = new Observable((observer) => { 

    observer.next('Faisal'); 

    observer.next('Fahd'); 

    observer.next('Saad'); 

    observer.complete(); 

  }); 

 

  ngOnInit(): void { 

    concat(this.obs1, this.obs2, this.obs3).subscribe({ 

      next: (value) => console.log(value), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('complete'), 

    }); 

  } 

 

} 

 
 

ومن ثم قيم  completeاألول ألنه عمل  Observableواملتوقع من الشفرة البرمجية السابقة ان تكون النتيجة، هي قيم 

Observable  الثاني ولكن سوف يتوقف هنا ولن ينتقل إلىObservable  الثالث والسبب انObservable  الثاني لم يقم

 ، كما في الشكل التالي:completeبعمل 

 

 من ان ال يعمل  Observableثال آخر ولكن هنا لنفرض ان ولنعطي م
ا
، كما errorيقوم بعمل خطأ  completeالثاني بدال

 في الشفرة البرمجية التالية:
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 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { concat, Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit, AfterViewInit { 

  private obs1 = new Observable((observer) => { 

    observer.next(1); 

    observer.next(2); 

    observer.next(3); 

    observer.next(4); 

    observer.complete(); 

  }); 

  private obs2 = new Observable((observer) => { 

    observer.next('A'); 

    observer.next('B'); 

    observer.next('C'); 

    observer.next('D'); 

    observer.error('some errors'); 

  }); 

  private obs3 = new Observable((observer) => { 

    observer.next('Faisal'); 

    observer.next('Fahd'); 

    observer.next('Saad'); 

    observer.complete(); 

  }); 

 

  ngOnInit(): void { 

    concat(this.obs1, this.obs2, this.obs3).subscribe({ 

      next: (value) => console.log(value), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('complete'), 

    }); 

  } 

} 

 
 

، ولكن Observableالالحقة لهذا  Observablesسوف تقوم بتجاهل  errorوالنتيجة املتوقعة ان هذه الدالة عندما تجد 

 سابق سوف تقوم بعرض قيمه بدون أي مشاكل، كما في الشكل التالي: Observableأي 
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، ولكن completeوقت وبنفس ال emitالثالثة قامت بعمل  Observablesولنعطي آخر مثال ولنفرض أن جميع 

Observable  األول قام بعملemit  ميلي ثانية، والـ 3000للقيم الخاصة به بعد ثالث ثوانيObservable  الثاني قام بعمل

emit  قام بعمل ميلي ثانية، ولكن األخير  5000بعد خمس ثوانيemit  للقيم بشكل مباشر وبدون أي تأخير، كما في الشفرة

 البرمجية التالية:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { concat, Observable } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit, AfterViewInit { 

  private obs1 = new Observable((observer) => { 

    observer.next(1); 

    observer.next(2); 

    observer.next(3); 

    observer.next(4); 

    observer.complete(); 

  }).pipe(delay(3000)); 

  private obs2 = new Observable((observer) => { 

    observer.next('A'); 

    observer.next('B'); 

    observer.next('C'); 

    observer.next('D'); 

    observer.complete(); 

  }).pipe(delay(5000)); 
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  private obs3 = new Observable((observer) => { 

    observer.next('Faisal'); 

    observer.next('Fahd'); 

    observer.next('Saad'); 

    observer.complete(); 

  }); 

 

  ngOnInit(): void { 

    concat(this.obs1, this.obs2, this.obs3).subscribe({ 

      next: (value) => console.log(value), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('complete'), 

    }); 

  } 

} 

 
 

لثاني األول من عرض بياناته ومن ثم تنتقل إلى ا Observableواملتوقع ان تقوم هذه الدالة بانتظار ثالث ثواني إلى ان ينتهي 

 تعرض قيم آخر  emitوتنتظر إلى ان يقوم بعمل 
ا
 هي ال Observableللقيم الخاصة به، وأخيرا

ا
، ألننا كما أشرت سابقا

بحسب ما مررناه لدالة، وتكون  Observableقبل اآلخر وانما تهتم بترتيب هذه  emitقام بعمل  Observableتهتم أي 

 النتيجة كما في الشكل التالي:

 

2-13- merge (): 

كما  Observablesتهتم بالقيم وال تهتم بترتيب والفرق الجوهري انها  concatهذه الدالة مشابهه إلى حد كبير مع الدالة 

 Observableلها هي التي يتم قراءتها في الدالة بغض النظر من أي  emitقيمة يتم عمل  في الدالة السابقة، بحيث اول 

 تأتي هذه القيم، وهكذا بقية القيم.
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فإن هذه الدالة سوف تقوم بقراءة الخطأ، وتكتفي بالقيم السابقة لهذا الخطأ  Observableفي أي وجد أخطاء حال وفي 

 .concat، وهي بذلك مشابهه لدالة emitلها  عمل Observableوتتجاهل أي قيمة من أي 

)123 (utorial In iif | Rxjs T -generate  -range  -timer  - 24)مصدر املثال على هذا الرابط  ولتوضيح لنعطي املثال التالي:

YouTube -Arabic  )مع بعض التصرف البسيط 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { merge, of } from 'rxjs'; 

import { delay } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  public images: string[] = []; 

  private img1 = of('https://loremflickr.com/100/100/all').pipe(delay(3000)); 

  private img2 = of('https://loremflickr.com/100/100/brazil').pipe(delay(1000)); 

  private img3 = of('https://loremflickr.com/100/100/rio').pipe(delay(2000)); 

  private img4 = of('https://loremflickr.com/100/100/paris').pipe(delay(5000)); 

  private img5 = of('https://loremflickr.com/100/100/tree').pipe(delay(900)); 

  private img6 = of('https://loremflickr.com/100/100/saudi').pipe(delay(4000)); 

  private img7 = of('https://loremflickr.com/100/100/hero').pipe(delay(500)); 

  private img8 = of('https://loremflickr.com/100/100/man').pipe(delay(200)); 

  ngOnInit(): void { 

    merge( 

      this.img1, 

      this.img2, 

      this.img3, 

      this.img4, 

      this.img5, 

      this.img6, 

      this.img7, 

      this.img8 

    ).subscribe({ 

      next: (value) => this.images.push(value), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('complete'), 

    }); 

  } 

} 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_uYSU633GyA&list=PL1ano0qwNuByzrFGCTutAuvJOS2dA6v5f&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=_uYSU633GyA&list=PL1ano0qwNuByzrFGCTutAuvJOS2dA6v5f&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=_uYSU633GyA&list=PL1ano0qwNuByzrFGCTutAuvJOS2dA6v5f&index=24
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( بعد تحويلها img1, …, img8املثال السابق هو عبارة عن مجموعة من روابط صور عشوائية قمت بتخزينها في متغيرات )

 قمت بمحاكاة ان بعض الصور ofعن طريق الدالة  Observableإلى 
ا
قد يأخذ جلبها بعض الوقت لذلك  ، وايضا

 بإذن هللا  –( delayاستخدمت الدالة )
ا
 ومررت لها الوقت بامللي ثانية. –سوف نشرحها الحقا

 استخدمت الدالة 
ا
واحد ومن ثم كل قيمة من  Observableاملختلفة في  Observablesلكي أقوم بدمج هذه  mergeوأخيرا

لكي نستطيع عرض الصور في ملف  imagesور( نضيفها إلى مصفوفة اسميتها الواحد )روابط الص Observableقيم هذا 

template. 

 التالي: markupفنضيف  templateاما في ملف 

 app.component.htmlملف 

<div> 

  <img *ngFor="let image of images" [src]="image" /> 

</div> 

 

 

ضيف بعض التنسيقات في ملف 
ُ
 ن
ا
 :، كالتاليstyleوأخيرا

 app.component.scssملف 

div { 

  box-sizing: border-box; 

  width: 300px; 

  margin: 0 auto; 

  display: flex; 

  flex-wrap: wrap; 

  justify-content: center; 

  align-items: center; 

} 

img { 

  margin: 20px; 

  border: 5px solid rgb(145, 145, 145); 

} 

 
 

 شاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:اما اآلن لن
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سوف تقوم بعرضها مباشرة في املتصفح، فهي هنا ال  mergeسوف تالحظ عزيزي املتعلم ان او صورة تصل فإن الدالة 

 تهتم بالترتيب وانما تهتم بأول قيمة تصل سوف يتم عرضها.

إلى االختالف لدوال األخرى السابقة مع االنتباه بجميع ا mergeوكنوع من التدريب، قم عزيزي املتعلم باستبدال الدالة 

، وشاهد ما zip, combineLatest, forkJoinكما في الدالة  imagesبطريقة وكيفية تمرير القيم او استقبالها في املصفوفة 

 الذي سوف يتغير؟

ريد عرضه ف Observableوهو كم  mergeكما ان هنالك خيار آخر نستطيع تمريره إلى الدالة 
ُ
ي نفس الوقت، والقيمة ن

  emitأول قيمة يتم عمل لها  أي ،1االفتراضية هي 
ا
 هي التي سيتم عرضها، ولكن عندما نقوم بتغيير الرقم إلى اثنين مثال

وفي حال تأخر القيمة الثانية عن الوصول فسوف تنتظر  emitففي هذه الحالة سوف يتم عرض أو قيمتين يتم عمل لها 

، ومن ثم تنتقل إلى الثالث والرابع وهكذا إلى ان تنتهي من جميع القيمإلى وصول هذه القيمة و 
ا
، من ثم تقوم بعرضهما معا

 كما في املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnDestroy, OnInit } from '@angular/core'; 

import { merge, of, Subscription } from 'rxjs'; 

import { delay } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit, OnDestroy { 

  public images: string[] = []; 

  public subscription: Subscription; 

  private img1 = of('https://loremflickr.com/100/100/all').pipe(delay(3000)); 
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  private img2 = of('https://loremflickr.com/100/100/brazil').pipe(delay(1000)); 

  private img3 = of('https://loremflickr.com/100/100/rio').pipe(delay(2000)); 

  private img4 = of('https://loremflickr.com/100/100/paris').pipe(delay(5000)); 

  private img5 = of('https://loremflickr.com/100/100/tree').pipe(delay(900)); 

  private img6 = of('https://loremflickr.com/100/100/saudi').pipe(delay(4000)); 

  private img7 = of('https://loremflickr.com/100/100/hero').pipe(delay(500)); 

  private img8 = of('https://loremflickr.com/100/100/man').pipe(delay(200)); 

  ngOnInit(): void { 

    this.subscription = merge( 

      this.img1, 

      this.img2, 

      this.img3, 

      this.img4, 

      this.img5, 

      this.img6, 

      this.img7, 

      this.img8, 

      2 

    ).subscribe({ 

      next: (value) => this.images.push(value), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('complete'), 

    }); 

  } 

  ngOnDestroy(): void { 

    this.subscription.unsubscribe(); 

  } 

} 

2-14- race(): 

عامل الـ
ُ
ينتهي هو  Observableكأنهم في حلبة سباق بحيث أول  Observablesوهذه الدالة لها من أسمها نصيب فهي ت

 األخرى، كما في املثال التالي: Observablesالذي سوف تقوم بقراءته والتعامل معه وتتجاهل باقي 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnDestroy, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of, Subscription, race } from 'rxjs'; 

import { delay } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit, OnDestroy { 

  public images: string[] = []; 

  public subscription: Subscription; 

  private img1 = of('https://loremflickr.com/100/100/all').pipe(delay(3000)); 

  private img2 = of('https://loremflickr.com/100/100/brazil').pipe(delay(1000)); 

  private img3 = of('https://loremflickr.com/100/100/rio').pipe(delay(2000)); 

  private img4 = of('https://loremflickr.com/100/100/paris').pipe(delay(5000)); 
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  private img5 = of('https://loremflickr.com/100/100/tree').pipe(delay(900)); 

  private img6 = of('https://loremflickr.com/100/100/saudi').pipe(delay(4000)); 

  private img7 = of('https://loremflickr.com/100/100/hero').pipe(delay(500)); 

  private img8 = of('https://loremflickr.com/100/100/man').pipe(delay(200)); 

  ngOnInit(): void { 

    this.subscription = race( 

      this.img1, 

      this.img2, 

      this.img3, 

      this.img4, 

      this.img5, 

      this.img6, 

      this.img7, 

      this.img8 

    ).subscribe({ 

      next: (value) => this.images.push(value), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('complete'), 

    }); 

  } 

 

  ngOnDestroy(): void { 

    this.subscription.unsubscribe(); 

  } 

} 

 
 

 اما النتيجة في املتصفح، فتكون كالتالي:

 

 األخرى. Observablesقبل  emitنالحظ تم عرض صورة واحدة فقط وهي اول صورة تم عمل لها 
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2-15- rang(): 

، وهذه القيم هي من مجموعة من القيم الرقمية Observableوتقوم بإنشاء هذه الدالة من دوال العمليات الحسابية 

لزيادة ة ابتدائية وقيمة نهائية ومهمة هذه الدالة إيجاد القيم بين هذين القيمتين، وفي كل مرة يتم اعبارة عن مدى لقيم

 بواحد، ولتوضيح لنعطي املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { range } from 'rxjs'; 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit, OnDestroy { 

  ngOnInit(): void { 

    range(0.5, 10).subscribe(console.log); 

  } 

} 

 

بين هذين القيمتين  rangeوقامت الدالة بإيجاد املدى  10وقيمة نهائية وهي  0.5هي نالحظ مررنا للدالة قيمة مبدئية و 

على سبيل ، اما من ناحية استخدامات هذه الدالة فنستطيع استخدامها 9.5 ,… ,2.5 ,1.5 ,0.5بزيادة واحد في كل مرة، أي 

 كما في الصورة التالية: او ارقام الصفحات. pagination املثال لعرض
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2-16- iif (): 

وبناءا على شرط معين وفي حال تحققه تقوم هذه الدالة بعمل  Observableوهي من الدوال الشرطية، وتستقبل أثنين 

subscribe  ألحد هذينObservables. 

عيد قيمة منطقية هذه الدالة ثالث باراموتستقبل 
ُ
 falseاو  trueترات األول هو الشرط ويكون على شكل دالة بحيث ت

و والبارامتر األخير ه trueله في حال تحقق الشرط وأرجع القيمة  subscribeاألول ويتم عمل  Observableثاني هو وال

Observable  الثاني ويتم عملsubscribe  له في حال عدم تحقق الشرط أي أرجع القيمةfalse. 

 ولتوضيح لنعطي املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { iif, of } from 'rxjs'; 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  ngOnInit(): void { 

    iif(() => 10 % 2 === 0, of(' زوجي عدد '), of(' فردي عدد ')).subscribe( 

      console.log 

    ); 

  } 

} 
 

عيد قيمة منطقية، وهذه الدالة  methodكما نالحظ قمنا بتمرير ثالث بارامترات األول هو الشرط وهو عبارة عن دالة 
ُ
ت

في هذا املثال قمنا بكتابة محتوى الدالة تستطيع كتابة محتوياتها منفصلة ومن ثم تمريرها هنا كبارامتر او كما فعلنا 

األول وفي حال عدم تحقق الشرط سيتم  Observableللـ subscribeمباشرة. وفي حال تحقق هذا الشرط يتم قراءة وعمل 

 الثاني، اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي: Observableقراءة الـ

 

 إلى م 10وفي حال قمنا بتغيير القيمة من 
ا
 ، لكيال يتحقق الشرط، فإن النتيجة تكون كالتالي:11ثال

 

عيد  Observableوفي حال عدم تمرير 
ُ
 إذا لم يتحقق الشرط. EMPTYالثاني فإن هذه الدالة سوف ت
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2-17- partition(): 

ية ط معين، مع إمكانبناءا على شر  نجزئييإلى  Observableوهي من الدوال املهمة ولها استخداماتها، ووظيفتها هي تجزئة أي 

 التعامل مع كال الجزئيين.

ريد تجزئته والثاني عبارة عن دالة  Observableوتستقبل بارامترين األول هو 
ُ
عيد قيمة منطقية وتحتوي  Methodالذي ن

ُ
ت

 Observableعلى الشرط الذي بموجبه تقوم هذه الدالة بتقسيم هذا 
ا
 ولكن ليس اجباري. Generic، وهي ايضا

بحيث يحتوي كل كائن على بيانات مجموعة  Observableح لنفرض انه لدينا مصفوفة من الكائنات على شكل ولتوضي

ريد ان نقسم هذا 
ُ
بحيث  Observablesإلى قسمين او جزئيين او بمسمة آخر إلى أثنين  Observableمن املطورين، ون

 وي على بيانات املطورين اآلخرين.والجزء الثاني يحت Angularالجزء األول يحتوي على بيانات مطوري 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { from, partition } from 'rxjs'; 

 

export interface Developer { 

  name: string; 

  knowledge: string; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

  private obs: Observable<Developer> = from([ 

    { name: 'saad', knowledge: 'angular' }, 

    { name: 'fahd', knowledge: 'react' }, 

    { name: 'bader', knowledge: 'vue' }, 

    { name: 'faisal', knowledge: 'angular' }, 

    { name: 'khalid', knowledge: 'angular' }, 

    { name: 'ali', knowledge: 'c#' }, 

  ]); 

 

  ngOnInit(): void { 

    const [angular, other] = partition<Developer>( 

      this.obs, 

      (e) => e.knowledge === 'angular' 

    ); 

    angular.subscribe(({ name }) => console.log(`Angular Developers: ${name}`)); 

    other.subscribe(({ name }) => console.log(`Other Developers: ${name}`)); 

  } 

} 
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ي املتعلم ان يكون لديك معرفة بها فهي من زيز ُيفترض بك ع –لوصف البيانات  interfaceفي البداية قمت بتعريف 

 قمت بتحويل  – HttpClientولكن سوف اشرحها على ُعجالة بإذن هللا في الفصل الخاص بالـ Typescriptتقنيات 
ا
وايضا

 .obsوتخزين القيم في املتغير  fromباستخدام الدالة  Observableالبيانات إلى 

لكن بشكل اختياري وليس الزامي، فعندها تستطيع ان تحدد  Genericانها  وبما partitionوبعدها استخدمنا الدالة 

الداخل لهذه الدالة واملتمثل باملتغير  Observableنوعها من عدمه ولكن هنا أحببت ان احدد النوع وهو نفس نوع 

obs ومن ثم مررنا البارامترات لهذه الدالة وهم ،obs هذا  هذه الدالة بتجزئة ودالة تمثل الشرط الذي بناءا عليه تقوم

Observable. 

عيد اثنين 
ُ
 ,angular لها في متغيرين اسميتهما  destructionلذلك قمنا بعمل  Observablesبما ان هذه الدالة سوف ت

other بحيث كل واحد منهما اصبح يمثل ،Observable  منفصل عن اآلخر، مع العلم ان املتغير األولangular  سوف

 ققت الشرط واملتغير اآلخر سوف يحمل باقي القيم.يضم أي قيمه ح

 قمنا بعمل 
ا
 ، بحيث تكون النتيجة، كالتالي:consoleوعرضنا القيم في شاشة  subscribeوأخيرا

 

2-18- generate(): 

عادة بإالتي ال تخلو أي لغة برمجة منها، وال كنها هنا نقوم  Forوتقوم فكرة هذه الدالة بشكل مبسط مقام حلقة التكرار 

 .Observableالقيم من التكرار على شكل 

على  initialStateأجزاء رئيسية الجزء األول وهو القيم االبتدائية  يحتوي على أربع Objectوتستقبل هذه الدالة كائن 

ء على شكل دالة، والجز condition، والجزء الثاني هو عبارة عن الشرط الذي يقف عنده التكرار Propertyشكل خاصية 
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 ونستفاد منه لتحكم  iterateالثالث هو مقدار الزيادة في التكرار 
ا
على شكل دالة هو اآلخر، اما األخير فهو دالة ايضا

 بحيث نقوم بالتعديل عليها بحسب الحاجة. )أن صحة التسمية( Loopبنتيجة كل قيمة خارجة من هذا 

 ( generate -RxJSمصدر املثال ) ولتوضيح لنعطي املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { generate } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  ngOnInit(): void { 

    const result = generate({ 

      initialState: 0, 

      condition: (value) => value < 3, 

      iterate: (value) => value++, 

      resultSelector: (value: number) => value * 1000, 

    }); 

 

    result.subscribe({ 

      next: (value) => console.log(value), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('complete!'), 

    }); 

  } 

} 

 
 

القيمة االبتدائية وضعناها بصفر، والجزء الثاني  initialStateوأول جزء وهو  generateنالحظ مررنا كائن إلى الدالة 

condition  وهو عبارة عن دالة تستقبل قيمة على شكل بارامتر اسميتهvalue وكان الشرط استمر بعمل ،Loop  إلى ان

وجعلناها تزدادا بمقدار واحد  valueالثالث عبارة مقدار الزيادة في ، والجزء 2أي تساوي  3أقل من  valueتصل قيمة 

تج كل مرة أي في البداية، والجزء الرابع واألخير هو التالعب والتحكم بالنتيجة الخارجة وكل الذي عملناه قمنا بضرب النا

 .1000في 

نا القيمة االبتدائية، ولو حاولنا متابعة لذلك عزيزي املتعلم سوف تالحظ ان كل قيمة سوف تمر بثالث مراحل لو استثني 

سير هذه الدالة سنجد انها في البداية تأخذ القيمة االبتدائية وهي في حالتنا هذه صفر ومن ثم تتأكد من شرط إيقاف 

ومن ثم تمرر هذه النتيجة إلى الجزء األخير وستجد السطر البرمجي وهو ضرب  3وستجد ان الصفر اصغر من  Loopهذا 

زيد قيمة  1000ة في النتيج
ُ
عيد نفس الخطوات  valueوبطبيعة الحالة النتيجة ستكون صفر، ومن ثم ت

ُ
بواحد، وت

زيد قيمة  1000ضرب واحد يساوي  1000)ألن  1000وستكون النتيجة 
ُ
 2فتصبح قيمته  بواحد value( ومن ثم ت

زيد 2000وتعيد نفس الخطوات وستكون النتيجة 
ُ
ولكن هنا عن وصولها إلى  3تصبح قيمته بواحد ف value، ومن ثم ت

https://rxjs.dev/api/index/function/generate
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رسل Loopوانما تساويها، لذلك تخرج من  3ليست اصغر من  valueجزء الشرط ستجد ان الشرط تحقق فقيم 
ُ
، وت

 لها. completeوتعمل  Observableالنتائج على شكل 

 ولتأكيد لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:

 

 نالحظ النتيجة كما هو متوقع.

 نستطيع االستغناء عن واي
ا
 ، كالتالي:resultSelectorضا

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { generate } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  ngOnInit(): void { 

    const result = generate({ 

      initialState: 0, 

      condition: (value) => value < 3, 

      iterate: (value) => value++, 

    }); 

 

    result.subscribe({ 

      next: (value) => console.log(value), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('complete!'), 

    }); 

  } 

} 
 

 وتكون النتيجة، كالتالي:
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2-19- throwError(): 

 stream، حيث تتيح للمطورين في حالة وجود أي خطأ في Rxjsوهي من دوال معالجة األخطاء التي تقدمها لنا مكتبة 

 Observable، بمعنى انها تقوم بإنشاء Observable( ان نعمل معالجة لهذا الخطأ على شكل Observableالبيانات )

 Subscriberوعن طريقه نستطيع ان نمرر نوع الخطأ ورسالة الخطأ و ...الخ، ومن ثم نستقبل هذه الرسالة في جديد 

 ونعرضها للمستخدم.

 كانت هذه الدالة تستقبل رسالة الخطأ فقط ولكن هذا الشكل تم عمل له 
ا
وأصبحت تستقبل دالة  deprecateوسابقا

سمى 
ُ
ريد. وعن طريق( Errors Factoryعلى شكل بارامتر )ت

ُ
 هذه الدالة نستطيع معالجة األخطاء كيفما ن

جديد، ولو كانت نفس القيم )نفس رسالة الخطأ او رقم  Subscriptionجديد لكل  Observableكما انها تقوم بإرسال 

 .Unicast Observableأي انها الخطأ او ...الخ(، 

 ( مع بعض التعديل البسيط. throwError -RxJSاملصدر ) ولتوضيح لنعطي املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { throwError } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

 

  ngOnInit(): void { 

    let errorCount = 0; 

 

    const errorWithTimestamp$ = throwError(() => { 

      const error: any = new Error(`This is error number ${++errorCount}`); 

      error.info = 'Error for Testing'; 

      error.timestamp = Date.now(); 

      return error; 

    }); 

 

    const subscription1 = errorWithTimestamp$; 

https://rxjs.dev/api/index/function/throwError
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    subscription1.subscribe({ 

      error: (err) => console.log(err.timestamp, err.message, err.info), 

    }); 

 

    const subscription2 = errorWithTimestamp$; 

    subscription2.subscribe({ 

      error: (err) => console.log(err.timestamp, err.message, err.info), 

    }); 

  } 

 

} 

 
 

ريدهنالحظ عزيزي املتعلم هذه الدالة ومررنا لها دالة أخرى كبارامتر وبداخلها حددنا شكل ون
ُ
ا وع وبعض البيانات التي ن

 جديد. Observableلـ emitجديد يحدث فإن هذه الدالة تقوم بعمل  subscriptionعن هذا الخطأ، ومن ثم في كل 

 اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح:

 

 
ُ
 pipeستخدم مع دوال ويجب االشارة لنقطة مهمة وهي ان هذه الدالة في العادة ال يتم استخدامها بهذه الطريقة وانما ت

البيانات عن طريق دوال معينة  Streamوالتي سوف نتكلم عنها في القسم الثاني من هذه الدوال، بحيث نكتشف الخطأ في 

 ومن ثم نستخدم هذه الدالة ملعالجة هذا الخطأ.
ا
 سنتطرق لها الحقا

رسل رسالة فقطبانه في حالة كان لدينا معالجة ب Rxjsلذلك ينصح املوقع الرسمي ملكتبة 
ُ
، سيطة في الخطأ، كأن نريد ان ن

 من املبالغة بإنشاء  ()throw new Errorفعندها نستخدم الطريقة التقليدية 
ا
جديد باستخدام الدالة  Observableبدال

throwError :لكي نقوم بمعالجة بسيطة للخطأ، ولتوضيح لنعطي املثال التالي 
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2-20- onErrorResumeNext(): 

 من دوال معالجة األخطاء ولكن تفرق عن الدالة وه
ا
البيانات او ما يسمى  Streamبانها ال توقف  throwErrorذه ايضا

Observable وانما تنتقل إلى الـObservable .التالي في حال وجوده 

ال وجود خطأ او على شكل بارامترات ومن ثم في ح Observablesومن هذا املنطلق نقول ان هذه الدالة تستقبل عدد من 

  Observablesالذي يليه وهكذا إلى ان تنتهي من جميع  Observableفإنها تنتقل الى الـ Observables أحداكتمال 
ُ
مررة امل

 لم يتم يكتم أي لم يعمل له  Observableلها، وفي حال وجود أي 
ا
فإن هذه الدالة  completeلم يحدث فيه أي خطأ وايضا

 الذي يليه، ألن من شروط انتقاله هو اما خطأ او اكتمل. Observableلن تنتقل للـ

 ولتوضيح لنعطي املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { Observable, onErrorResumeNext } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  // tslint:disable-next-line: use-lifecycle-interface 

  ngOnInit(): void { 

    const obs1 = new Observable((observer) => { 

      observer.next(1); 

      observer.next(2); 

      observer.complete(); 

      observer.next(3); 

    }); 

    const obs2 = new Observable((observer) => { 

      observer.next('A'); 

      observer.error('error'); 

      observer.next('B'); 

      observer.next('C'); 
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    }); 

    const obs3 = new Observable((observer) => { 

      observer.next('Faisal'); 

      observer.next('Fahd'); 

      observer.next('Saad'); 

    }); 

    const obs4 = new Observable((observer) => { 

      observer.next(111); 

      observer.next(222); 

      observer.next(333); 

 observer.error('Errors'); 

    }); 

    onErrorResumeNext(obs1, obs2, obs3, obs4).subscribe((value) => { 

      console.log(value); 

    }); 

  } 

} 

 
 

 obs3اما الثالث  errorلقيمة واحدة ثم عمل  emitعمل  obs2لقيمتين ثم أكتمل، اما الثاني  emitعمل  obs1نالحظ ان 

  ،errorللقيم الخاصة به ثم عمل  emitعمل  obs4 والرابع errorلجميع القيم ولكن لم يكتمل او يعمل  emitعمل 
ا
وأخيرا

 كالتالي: في املتصفح، النتيجة، تما اآلن لنشاهد onErrorResumeNextالة إلى الد Observablesقمنا بتمرير جميع هذه 

 

وعندما وجدت انها اكتملت لم تقرأ بقية القيم  obs1كما تالحظ عزيزي املتعلم قامت هذه الدالة بقراءة او قيمتين من 

وقامت بقراءة جميع القيم  obs3وقامت بقراءة قيمة واحدة منه وعندما وجدت خطأ انتقلت إلى  obs2وانما انتقلت إلى 

 كنا نقرا بيانات  obs3ألن  obs4ولكن لم تنتقل إلى 
ا
لم يكتمل او يحدث فيه خطأ، ونستفيد من هذه الدالة في حالة مثال

 لدينا موقع نعرض فيه بيانات الطقس ونأخذ هذه البيانات من أكثر من  sourceمن أكثر من مصدر 
ا
ريد في APIمثال

ُ
، ون

 هذا كمثال APIان يقوم بقراءة بيانات الطقس من  APIحد طأ في أحالة وجود خ
ا
 التالي بحيث ال يتعطل املوقع لدينا، طبعا

 ولكن قد يكون هنالك استخدامات كثيرة بحسب االحتياج.
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3- Pipeable Operators: 

ف نتكلم في هذا الجزء مع الشرح والتوضيح وضرب األمثلة، سو  Staticبعدما تكلمنا في القسم السابق عن أغلب دوال 

، وهذه الدوال ال تقل أهمية عن سابقتها فجميع هذه الدوال هي مكملة pipeعن القسم الثاني من هذه الدوال وهي دوال 

لبعضها البعض فقد تحتاج عزيزي املتعلم إلى املزج والدمج بين جميع هذه الدوال للوصول للبيانات التي تناسب 

 احتياجك.

، لتالعب والتحكم pipeفهي دوال يتم جمعها جميعا بشكل متتابع او متسلسل في دالة  pipeدوال  أما من ناحية وظيفة

  subscriptionقبل ال نعمل لها  Observableفي البيانات القادمة لنا على شكل 
ا
والرجاء االنتباه إلى هذه النقطة جيدا

 ، في منطقة معينة في الوسط.subscriptionمل لها للقيم وقبل ان يتم ع emitتحدث بعدما يتم عمل  pipeفمهمة دوال 

 نستطيع 
ا
اما من ناحية ما الذي تقدمه لنا هذه الدوال فهي تقدم خيارات كثيرة منها التعديل على هذه البيانات وايضا

نات إذا كانت هذه البيا Observableتصفية وفلترة البيانات واجراء العمليات الحسابية عليها او دمجها في اكثر من 

 نستطيع تحويل  sourcesمتعددة املصادر 
ا
، ونستطيع  Unicastإلى  Multicastمن  Observableوايضا

ا
والعكس ايضا

والعكس صحيح، ومن األمور املهمة نستطيع التعامل مع  Cold Observableإلى  Hot Observableالتحويل من 

Observables  املتداخلة أو ما يسمىHigher Order Observable ساعدنا كمطورين ، وغيرها الكثير
ُ
من األمور التي ت

 بالتحكم والتالعب بالبيانات بما يلبي احتياجنا.

وبين قوسين نبدأ بإضافة هذه الدوال وكل دالة  pipeوطريقة استخدامها بشكل عام بسيط حيث نكتب الدالة الرئيسية 

ل لتي تليها وهكذا إلى ان تنتهي جميع الدوال، وكما ان لكللبيانات لدالة ا returnتنتهي من اإلجراءات الخاصة بها تعمل 

 دالة طريقة معينة لكتابتها ولكن بشكل عام تتشابه أغلبها بطريقة االستخدام وتختلف بالوظيفة والفائدة منها.

 من خالل الشكل التالي: Subscriberو Observerمع  pipeونستطيع تمثيل طريقة استخدام دوال 

 

 ية االستدعاء لهذه الدوال فتتم بالطريقة التالية:ومن ناح

import {…, name of operator, …etc.} from "rxjs";   

import {…, name of operator, …etc.} from "rxjs/operators";  

 

X = of(1, 2, 3, 4, 5) 

X.pipe ( 

operator1, 

operator2, 

…etc. 

) 

X.subscribe({ 

next:….. 

error: ….. 

complete: ….. 

}) 
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 يجب اإلشارة انه ممكن ان نستخدم دوال 
ا
ه في بدابة والعكس صحيح، وهو تأكيد ملا قلت pipeبداخل دوال  staticوأخيرا

كالمي عن هذه الدوال ان جميع الدوال هي في الحقيقة مكملة لبعضها البعض وليست منفصلة، بمعنى ال يعني عند 

 .staticان نستغني عن دوال  pipeاستخدامنا لدوال 

 يح وإعطاء األمثلة من خالل تجميع الدوال املتشابهة مع بعضهاوسوف نستعرض أغلب هذه الدوال بالشرح والتوض

 RxJS Operators (rxjs -RxJS )-(dev.firebaseapp.com)املصدر  كالتالي:، بشكل مجموعات البعض

2. Filtering Operators 1. Transformation Operators 

4. Multicasting Operators 3. Join Operators 

6. Error Handling Operators 5. Utility Operators 

8. Mathematical and Aggregate Operators 7. Conditional and Boolean Operators 

  

 

3-1- Transformation Operators: 

كتخزين البيانات  Observableحيث تقوم هذه الدوال بإجراء عمليات متعددة على  pipeهذه اول مجموعة من دوال 

 في حال انقطاع االتصال مع مؤق
ا
الخاص بعرض البيانات في التطبيق ومن ثم إعادة ارسال هذه البيانات  Subscriberتا

او  Observableمع بعضها البعض او تجزئة  Observable، ومنها دمج أكثر من عند رجوع االتصال Subscriberإلى 

يجلب أرقام  Observable، كأن يكون لدينا Observable، او تحويل مسار هذا Observableاقتطاع جزء معين من أي 

 بجلب بيانات الطالب الذي يقوم بتدريسهم املعلم Observableاملعلمين، فنستطيع تغيير البيانات في هذا 
ا
 كأن نقوم مثال

ه والكثير من هذلكثير ااملحدد، وبذلك قمنا بتغيير البيانات من بيانات املعلمين إلى بيانات الطالب، في الحقيقة هنالك 

 من خالل املوقع الرسمي لهذه املكتبة.
ا
 الدوال والتي تستطيع االطالع عليها جميعا

أغلبها، وتجب وبطبيعة الحال من الصعوبة عرض جميع هذه الدوال التي تنتمي إلى هذا املجموعة، ولكن سوف نستعرض 

 Higher Orderو Mappingاتقانها هي دوال  Angularاإلشارة انه اهم هذه الدوال والتي يجب على مستخدمي اطار عمل 

Mapping  وتأتي بعدها باألهميةscan وgroupBy وtoArray وpairwise فهي مهمة ولكن احتياجنا لها ، اما باقي الدوال

 قليل لذلك شرحتها وأوردت األمثلة عليها لكي تكون عزيزي املتعلم على اطالع بأغلب هذه الدوال لذلك Angularكمطوري 

 ال ضير ان تطلع عليها وتحاول فهمها ألنك قد تحتاج لها في عملك.

3-1-1- map()/mapTo() Operators: 

 ما بالدالة في البداية، وهي  mapالدالة سوف نبدأ ب
ا
املصفوفات الخاصة بالجافا  املوجودة ضمن mapمشابهه نوعا

عيد Observable (Stream of Dataُمدخل وهو سكريبت، حيث تقوم باستقبال 
ُ
آخر سواء  Observable( ومن ثم ت

 يحتوي على نفس القيم او يقوم بتغيير هذه القيم بشكل جزئي او بشكل كامل.

 والتي يجب ان ُيجيدها أي مطور ُيريد تعلم مكتبة  pipeوتعتبر هذه الدالة من أهم دوال 
ا
 .Rxjsوأكثرها استخداما

https://rxjs-dev.firebaseapp.com/guide/operators
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او  Observableسواء اقتطاع جزء ُمعين من هذا الـ Observableقيم الـوفي العادة يتم استخدام هذه الدالة لتعديل في 

دخل. Observableارجاع قيم أخرى تختلف عن القيم املوجودة في الـ
ُ
 امل

 Observableولتوضيح لنبدأ بمثال بسيط ومن ثم نتدرج في الصعوبة، واملثال األول هو بكل بساطة نريد التالعب بقيم 

 التالي: Observableملية حسابية بسيطة وهي جمع القيمة ونفسها، لذلك لنفرض ان لدينا الـمعين بحيث نجري عليه ع

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

  ngOnInit(): void { 

    of(1, 2, 3, 4, 5).subscribe(console.log); 

  } 

} 

 

 نحتاج إلى تغيير هذه القيم بحيث نجمع 
ا
ولو شاهدنا النتيجة سنجد ان القيم سيتم عرضها كما هي، ولكن كما قلنا سابقا

 ا بقية القيم.وهكذ 2 + 2و 1 + 1القيمة ونفسها أي 

فنستخدمها  pipeمن دوال  mapان الدالة  ، وبماmapوبما أننا نريد تغيير وتعديل القيم ففي هذه الحالة نستخدم الدالة 

 وهي بشكلها النهائي بعد التعديل، كالتالي: subscriberأي القيم تصل إلى  subscriptionقبل 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { map } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  ngOnInit(): void { 

    of(1, 2, 3, 4, 5) 

      .pipe( 

        map((value: number) => { 

          return value + value; 

        }) 

      ) 

      .subscribe((value) => console.log(value)); 

  } 

} 
 

Observable (Stream of Data) 

Pipe Operators (map) 

Subscription 



 

137 

حيث  map، وفي حالتنا هذه ال توجد إال دالة واحدة وهي Subscriptionوقبل  Observableبعد  pipeوضعنا دوال نالحظ 

 Observableلها من  emitهي األخرى تستقبل دالة والبارامتر الخاص بهذه الدالة هو عبارة عن القيم التي تم عمل 

الدالة قامت باملرور على جميع  من دالة سابقة(، وهذه returnعمل األساس )وقد تكون هذه القيم هي عبارة عن قيم تم 

، ولو كان هنالك دالة أخرى فإن ناتج هذه الدالة returnالقيم وفي كل مرة تقوم بجمع القيمة ونفسها ومن ثم تعمل لها 

 عملنا pipeُيعتبر مدخل للدالة التالية وهكذا إلى ان تنتهي جميع دوال 
ا
 لكي نقرأ هذه القيم. subscribe. وأخيرا

 ، كالتالي:ES6وقبل ان نشاهد النتيجة في املتصفح، لنقوم باختصار االسطر السابقة باستخدام ميزات 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { map } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

  ngOnInit(): void { 

    of(1, 2, 3, 4, 5) 

      .pipe(map((value: number) => value + value)) 

      .subscribe((value) => console.log(value)); 

  } 

} 

 
 

 

ريد ان نستخرج فقط أسماء الطالب 
ُ
اما في املثال التالي لنفرض ان لدينا مجموعة من البيانات ملجموعة من الطالب ن

 ونتجاهل بقية البيانات، كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { from, of } from 'rxjs'; 

import { map } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 
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  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

  private students = from([ 

    { id: 1, name: 'ahmad', city: 'Riyadh', mobile: 5555555555 }, 

    { id: 2, name: 'saad', city: 'Dammam', mobile: 5555444555 }, 

    { id: 3, name: 'khalid', city: 'Jeddah', mobile: 5555555111 }, 

    { id: 4, name: 'bader', city: 'Makkah', mobile: 5500005555 }, 

    { id: 5, name: 'ali', city: 'ALKhobar', mobile: 5555558888 }, 

  ]); 

  ngOnInit(): void { 

    this.students 

      .pipe(map((students: { name: string }) => students.name)) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 

االسم لكي نقرأ فقط  mapيحتوي على مجموعة من البيانات ومن ثم استخدمنا الدالة  Observableنالحظ استقبلنا 

 الخاص بكل طالب.

، في املثال السابق استخدمنا الدالة اما املثال اآلخر
ا
عمل بوكما هو معلوم ان هذه الدالة تقوم  from، لنزيد الجرعة قليال

flatting استخدمنا الدالة  للمصفوفة، ولكن ماذا لوof تم عمل  لكيemit  للمصفوفة كاملة، ففي هذه الحالة كيف

 فقط؟ nameللحصول على الخاصية  mapنستخدم الدالة 

الخاصة  mapللحصول على املصفوفة ومن ثم نستخدم الدالة  mapويتم هذا االمر في البداية باستخدام الدالة 

على شكل مصفوفة، والهدف  nameخاصية لل returnباملصفوفات لقراءة عناصر املصفوفة كاملة ومن ثم عمل ارجاع 

 على ان عمل الدالة من هذا املثال لتأكيد على ما ق
ا
 ما للدالة  Observableالخاصة بالـ mapيل سابقا

ا
هي مشابهة نوعا

map :الخاصة باملصفوفات، كالتالي 

 app.component.tsملف 
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import { Component } from '@angular/core'; 

import { from, of } from 'rxjs'; 

import { map } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

 

  public students = of([ 

    { id: 1, name: 'ahmad', city: 'Riyadh', mobile: 5555555555 }, 

    { id: 2, name: 'saad', city: 'Dammam', mobile: 5555444555 }, 

    { id: 3, name: 'khalid', city: 'Jeddah', mobile: 5555555111 }, 

    { id: 4, name: 'bader', city: 'Makkah', mobile: 5500005555 }, 

    { id: 5, name: 'ali', city: 'ALKhobar', mobile: 5555558888 }, 

  ]); 

 

  ngOnInit(): void { 

    this.students 

      .pipe( 

        map((students: any[]) => { 

          return students.map((student) => { 

            return student.name; 

          }); 

        }) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 والنتيجة، كالتالي:
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جيب عن ماذا إذا احتجنا إلى أكثر من وفي امل
ُ
 ؟pipeبنفس دالة  mapثال التالي ن

عيد قيمة لدالة chainاألخرى بشكل متسلسل  ءورا mapواإلجابة بسيطة نضع كل 
ُ
، بحيث عند انتهاء األولى من عملها ت

 .mapsننتهي من جميع  األولى وهكذا إال ان mapالتي تليها وهذه القيمة تعتبر مدخل لدالة التي تلي الـ mapالـ

ريد ان نعرض 
ُ
ولتوضيح لنفرض انه لدينا قائمة منسدلة تعرض أسماء الطالب وعند اختيار اسم من هذه األسماء ن

 املدينة التي يوجد بها هذا الطالب.

 لذلك اول ش يء نقوم به هو تصميم القائمة وملئها بالقيم، كالتالي:

 app.component.htmlملف 

<select (change)="getChild($event.target.value)"> 

  <option ngValue=""></option> 

  <option *ngFor="let student of students | async"> 

    {{ student.name }} 

  </option> 

</select> 

 
 

 نكتب الشفرة البرمجية التالية: componentلهذا  classوفي ملف 

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { map } from 'rxjs/operators'; 

export interface Students { 

  id: number; 

  name: string; 

  city: string; 

  mobile: number; 
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  parentId: number; 

} 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  public students = of([ 

    { id: 1, name: 'ahmad', city: 'Riyadh', mobile: 5555555555 }, 

    { id: 2, name: 'saad', city: 'Dammam', mobile: 5555444555 }, 

    { id: 3, name: 'khalid', city: 'Jeddah', mobile: 5555555111 }, 

    { id: 4, name: 'bader', city: 'Makkah', mobile: 5500005555 }, 

    { id: 5, name: 'ali', city: 'ALKhobar', mobile: 5555558888 }, 

  ]); 

  getChild(value: string): void { 

    this.students 

      .pipe( 

        map((students: Students[]) => { 

          return students.filter((student) => { 

            return student.name === value; 

          }); 

        }), 

        map((students: Students[]) => { 

          return students.map((student) => { 

            return student.city; 

          }); 

        }) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 
 

الثانية استقبلنا  mapوفي الـ returnاألولى استخلصنا جميع بيانات الطالب املحدد، ومن ثم عملنا له  mapنالحظ انه في 

يوجد دالة أخرى فإن هذه  لهذه القيمة وبما انه ال returnاملدينة ومن ثم عملنا هذه البيانات واستخرجنا منها فقط اسم 

 لعرض هذه القيمة. Subscriberالقيمة ذهبت مباشرة إلى 

 ملن أراد ان يستخدم فقط دوال 
ا
بدون استخدام أي  Rxjsوتجدر االشارة ان الحل السابق ليس أفضل الحلول وخصوصا

 من دوال املصفوفات، ولكن هذه 
ا
حيث سنعيد الحلول تتطلب منا ان نستعرض دوال أخرى وهو ما سوف نفعله الحقا

 .Rxjsكتابة هذا املثال ولكن باالعتماد بشكل كامل على دوال 

املتداخلة، حيث تقوم فكرة املثال انه  mapsولننتقل إلى املثال التالي، والذي سوف نشرح فيه كيفية استخدام دوال 

األول يمثل بيانات أولياء األمور والثاني يمثل بيانات الطالب ويوجد مع بيانات كل طالب رقم  Observablesلدينا أثنين 

وعند اختيار ، والنتيجة النهائية هي وجود قائمة منسدلة تحتوي على أسماء أولياء األمور ولي األمر الذي يتبعه هذا الطالب

ختار.حد األسماء تظهر لنا أسماء الطالب التابعين السم ولي اأ
ُ
 ألمر امل

 األولى

 الثانية
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 سوف استخدم طريقتين لحل هذا 
ا
وبطبيعة الحال يمكن حله بأكثر من طريقة وهذا ما يجعل للبرمجة متعة، وهنا حاليا

افية.املثال،   عند تعلم دوال جديدة سوف نعيد حل هذا املثال بطرق أفضل وأكثر احتر
ً
 والحقا

 ، كالتالي:HTMLالالزم في ملف  Markupاما اآلن لنضيف 

 app.component.htmlلف م

<select (change)="getChild($event.target.value)"> 

  <option ngValue=""></option> 

  <option *ngFor="let parent of parents | async"> 

    {{ parent.name }} 

  </option> 

</select> 

<ul> 

  <li *ngFor="let studentName of studentsName">{{ studentName }}</li> 

</ul> 

 
 

ضف رقم ولي األمر في أداة 
ُ
 حيث لم ن

ا
ل كما فعلنا في املثا ngValueعن طريق  optionنالحظ هنا زدنا درجة الصعوبة قليال

 على اسم ولي االمر. Observableالسابق، والسبب اننا نريد الوصول إلى رقم ولي األمر عن طريق البحث في 
ا
 اعتمادا

 ، ومن ثم نقوم بشرح اهم اجزاءه، كالتالي:componentلهذا  classالبرمجي في ملف الـ Logicرض اما اآلن لنستع

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { map } from 'rxjs/operators'; 

 

export interface Students { 

  id: number; 

  name: string; 

  city: string; 

  mobile: number; 

  parentId: number; 

} 

export interface Parents { 

  id: number; 

  name: string; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

 

  studentsName: string[]; 

 

  public parents = of([ 

    { name: 'Faisal', id: 111 }, 
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    { name: 'Fahd', id: 222 }, 

    { name: 'Mohammed', id: 333 }, 

    { name: 'Sultan', id: 444 }, 

  ]); 

  public students = of([ 

    { id: 1, name: 'ahmad', city: 'Riyadh', mobile: 5555555555, parentId: 111 }, 

    { id: 2, name: 'saad', city: 'Dammam', mobile: 5555444555, parentId: 111 }, 

    { id: 3, name: 'khalid', city: 'Jeddah', mobile: 5555555111, parentId: 222 }, 

    { id: 4, name: 'bader', city: 'Makkah', mobile: 5500005555, parentId: 333 }, 

    { id: 5, name: 'ali', city: 'ALKhobar', mobile: 5555558888, parentId: 444 }, 

  ]); 

 

  getChild(name: string): void { 

    this.parents 

      .pipe( 

        map((parents: Parents[]) => { 

          return parents.find((parent) => { 

            return parent.name === name; 

          }); 

        }), 

        map((parent: Parents) => { 

          return parent.id; 

        }), 

        map((id: number) => { 

          return this.students 

            .pipe( 

              map((students: Students[]) => { 

                return students.filter((student) => { 

                  return student.parentId === id; 

                }); 

              }), 

              map((students: Students[]) => { 

                return students.map((student: Students) => { 

                  return student.name; 

                }); 

              }) 

            ) 

            .subscribe((names) => (this.studentsName = names)); 

        }) 

      ) 

      .subscribe(); 

  } 

} 

عيد وأكرر لتأكيد ان هذا الحل ليس الحل األفضل وانما  mapوم بحل املثال اعتمدت فقط على الدالة نالحظ لكي نق
ُ
)أ

ريد ان نركز على الدالة 
ُ
فقط وعندما نتعلم بعض الدوال األخرى سنعيد بناء هذا املثال بطريقة  mapاخترته هنا ألننا ن

األولى لكي نتحصل على بيانات ولي األمر املتوافقة مع ث ، حيnestedومتداخل  chainأفضل بإذن هللا( بشكل متسلسل 

 mapلهذه القيمة، اما الثانية فتستقبل املدخل القادم من  returnاالسم املختار من القائمة املنسدلة، ومن ثم عملت 

ولي االمر في متغير الثالثة نستقبل رقم  map، وفي returnاألولى ومن ثم نستخلص من هذه البيانات رقم ولي االمر ونعم لها 

 لىاألو

 الثانية

 الثالثة

 األولى

 الثانية
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لكي نتحصل على اسم الطالب منه بناءا على رقم  studentsذو االسم الثاني  Observable، ومن ثم استدعينا الـidاسميته 

األولى لكي تستخرج لنا بيانات الطالب الذين رقم ولي االمر في بياناتهم  maps، وللقيام بذلك احتجنا إلى اثنين ولي االمر

 هذه األسماء اضفناها في idاالمر  مساٍو لرقم ولي
ا
، والثانية الستخراج اسم الطالب فقط وتجاهل بقية البيانات، وأخيرا

 لكي نعرضها للمستخدم، واآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي: studentsNameاملصفوفة 

 

 

 

 

 ألنه يعتبر من 
ا
أي مجموعة من  Higher Order Observableوسوف تالحظ عزيزي املتعلم أن هذا الحل ليس جيدا

 ان هذا النوع نحتاج إلى  Observablesالـ
ا
خاصة لتعامل معه، وهو ما سوف  Operatorsاملتداخلة، وقد أشرنا سابقا

 نتكلم عنه بإذن هللا في الجزء التالي.

مع بعضها البعض  Observablesأما اآلن لنستعرض طريقة أخرى لحل هذا املثال عن طريق استخدام إحدى طرق دمج 

ريدها
ُ
، وفي مثالنا هذا لك حرية اختيار أي طريقة ت

ا
 forkJoinاو  combineLatestاو  zipسواء كانت  والتي تكلمنا عنها سابقا
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لجميع قيمها  emitوكما هو معروف ان هذه الدالة سوف تعمل  Observableلتحويل القيم إلى  ofألننا سنستخدم الدالة 

بنفس الطريقة  Observableوهذا معناه ان أي دالة من هذه الدوال سوف تقرأ هذا  Observableومن ثم تغلق هذا 

عطي نفس النتائج.
ُ
 وسوف ت

لتسهيل وتبسيط واختصار  ES6من ميزات  االستفادة، في هذا املثال مع combineLatestوأنا سوف استخدم الدالة 

 االسطر البرمجية، كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { combineLatest, of } from 'rxjs'; 

import { map } from 'rxjs/operators'; 

 

export interface Students { 

  id: number; 

  name: string; 

  city: string; 

  mobile: number; 

  parentId: number; 

} 

export interface Parents { 

  id: number; 

  name: string; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent { 

  studentsName: string[]; 

  public parents: Observable<Parents[]> = of([ 

    { name: 'Faisal', id: 111 }, 

    { name: 'Fahd', id: 222 }, 

    { name: 'Mohammed', id: 333 }, 

    { name: 'Sultan', id: 444 }, 

  ]); 

  public students: Observable<Students[]> = of([ 

    { id: 1, name: 'ahmad', city: 'Riyadh', mobile: 5555555555, parentId: 111 }, 

    { id: 2, name: 'saad', city: 'Dammam', mobile: 5555444555, parentId: 111 }, 

    { id: 3, name: 'khalid', city: 'Jeddah', mobile: 5555555111, parentId: 222}, 

    { id: 4, name: 'bader', city: 'Makkah', mobile: 5500005555, parentId: 333 }, 

    { id: 5, name: 'ali', city: 'ALKhobar', mobile: 5555558888, parentId: 444 }, 

  ]); 

 

  getChild(name: string): void { 

    combineLatest([this.parents, this.students]) 

      .pipe( 
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        map(([parents, students]) => { 

          const id = parents.find((parent) => parent.name === name).id; 

          return { id, students }; 

        }), 

        map(({ id, students }) => { 

          const student = students.filter((_students) => _students.parentId === id); 

          return student.map((_student) => _student.name); 

        }) 

      ) 

      .subscribe((names) => (this.studentsName = names)); 

  } 

 

} 

 
 

من الطريقة األولى، والسبب من  أفضلولو شاهدنا النتائج فسوف نالحظ نفسها سوف تظهر لنا، ولعل هذه الطريقة 

 للجزء  mapsل مع استعراض ي للطريقة األولى هو لكي تعرف عزيزي املتعلم كيف تتعام
ا
 لتهيئتك ذهنيا

ا
املتداخلة، وايضا

 .Higher Order Observableالتالي وهي دوال 

إلى قيمة  Observable، فأمرها سهل وبسيط فهي تقوم بتحويل قيمة mapToاما بخصوص الدالة األخرى وهي دالة 

 ثابتة
ا
ريد ان نظهر رسالة للمستخدم، كالتاليلو تم الضغط بزر الفأرة األيسر على أي مكان في صفحة املت، فمثال

ُ
 :صفح، ن

 app.component.tsملف 

import { Component } from '@angular/core'; 

import { fromEvent} from 'rxjs'; 

import { mapTo } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent { 

  ngOnInit(): void { 

    fromEvent(document, 'click') 

      .pipe(mapTo('Testing MapTo :)')) 

      .subscribe((value) => alert(value)); 

  } 

} 
 

 والنتيجة في املتصفح، تكون كالتالي:
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3-1-2- Higher Order Mapping Operators: 

 الدوال التالية: واملقصود بها

 mergeAll() - mergeMap() 

 concatAll() - concatMap() 

 switchAll() - switchMap() 

 exhaustAll() - exhaustMap() 

سمى  mapToو mapالدالتين 
ُ
 لقيمة أخرى. returnومن ثم تعمل  Observableأي انها تقوم باستقبال  First Orderت

، كما في املثال السابق حيث استقبلنا املتداخلة Observablesماذا لو احتجنا إلى ان نتعامل مع مجموعة من ولكن 

Observable  رقم ولي األمر ومن ثم في يحتوي على قيمةmap  التالية احتجنا إلىObservable  ،سمى  الحالة هذهفجديد
ُ
ت

Higher Order Observable وهذا النوع من وقد تك ،
ا
نحتاج وانما  mapالدالة ال تنفع معه  Observableلمنا عنها سابقا

سمى  الخاصةإلى مجموعة من الدوال 
ُ
 Observable، حيث جميعها تشترك بانها تستقبل Higher Order Mappingوالتي ت

وتقرأ قيمة ومن ثم  innerيسمى الداخلي والذي  Observableبشكل تلقائي لـلـ subscribeومن ثم تعمل  outerخارجي 

عيد هذه القيم
ُ
 .Inner Observableللـ بشكل تلقائي unsubscribeوتعمل  Outer Observableللـ ت

 تشترك جميعها وظيفة أخرى وهي انها تعمل 
ا
إذا كان على شكل مصفوفة، بحيث تقوم  Observableللـ flattenوايضا

 إلى قيم منفردة. arrayمن مصفوفة  Observableبتحويل قيم هذا الـ
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بين هذه  تختلف في طريقة التعامل وقراءة القيم هذا من ناحية التشابه، اما من ناحية االختالفات بينها فهي

Observables في دوال الدمج، حيث أشرت ان هذه الدوال تشترك جميعها في انها تدمج املختلفة 
ا
، كما كنا نقول سابقا

 ولكن تختل Observableأكثر من 
ا
 األمر متشابهة حيث جميعها تتعامل مع ف في طريقة وآلية هذا الدمج، وهنا ايضا

ا
تقريبا

Observables .املتداخلة ولكن تختلف في آلية وطريقة قراءة هذه القيم 

 .باألمثلةاما اآلن لنقوم باستعراض هذه الدوال بش يء من التفصيل مع الشرح 

3-1-2-1- mergeAll() /mergeMap(): 

 مشابهة لدالة هذه ال
ا
 حيث تقوم بعمل دمج لكال الـ mergeدالة تقريبا

ا
 outerالخارجي  Observablesالتي تكلمنا عنها سابقا

 من أي  Observableفي  innerوالداخلي 
ا
 هي ال تهتم بالترتيب فأي قيمة تصل اوال

ا
هي التي يتم  Observableواحد، وايضا

 .mergeقراءتها، وهي بذلك مشابهة للدالة 

 ولكن هنا على  mergeحيث تقوم هذه الدالة بتطبيق مفاهيم ، mergeAllولنبدأ بأول دالة وهي 
ا
التي تكلمنا عنها سابقا

Observables املتداخلة حيث تستقبل الـOuter Observable  ومن ثم تعمل له دمج معInner Observable  وأول قيمة

 م قراءتها وهكذا إلى ان تنتهي من جميع القيم.هي التي يت Observablesمن كال الـ emitيتم لها 

 هي
ا
لكي تقرأ  Inner Observableبشكل تلقائي لـ subscribeحيث تعمل  Higher Order Observables تتعامل وايضا

 بشكل تلقائي عند االنتهاء. unsubscribeالقيم منه ومن ثم تعمل 

 

 Outerاو ما يسمى  األول  Observableمتداخلة حيث الـ Observablesنالحظ من الشكل السابق يوجد لدينا اثنين 

Observable  يحمل القيم منa  إلىd اما ،Inner Observable  فإنه يحمل القيم منe  إلىg لذلك عند استخدام الدالة ،

mergeAll ستقوم بعمل دمج لكال الـObservables  بعدما تعملflatten –  تقرأ القيم من(Higher Order Observables )

 هي التي يتم قراءتها. emitحيث اول قيمة يتم عمل لها  mergeولكن طريقة القراءة مشابهة لدالة  –

مع بعض التعديالت البسيطة لكي يتناسب مع املفاهيم  mergeولتوضيح لنقوم بإعادة املثال السابق والخاص بالدالة 

 التي سوف نطرحها هنا، كالتالي:



 

149 

 app.component.htmlملف 

<div> 

  <img *ngFor="let image of images" [src]="image" /> 

</div> 

 
 

 app.component.scssملف 

div { 

  box-sizing: border-box; 

  width: 300px; 

  margin: 0 auto; 

  display: flex; 

  flex-wrap: wrap; 

  justify-content: center; 

  align-items: center; 

} 

img { 

  margin: 20px; 

  border: 5px solid rgb(145, 145, 145); 

} 

 
 

، حيث سنقوم بإنشاء اثنين classجميع ما سبق لم اقم بأي تعديل عليه والتعديل الذي سوف يحدث هو في ملف 

Observable األول هو عبارة عن مجموعة من األسماء )التصنيفات( ألماكن وحيوانات و ...الخ، والثاني هو عبارة عن 

ُيمثل  Outer Observableاألول وهو  Observablesالرابط الذي نريد ان ندمج هذه األسماء فيه، بحيث يكون لدينا أثنين 

 URLوالذي يمثل الرابط  Inner Observableالثاني وهو  Observableونستدعي الـ mapالتصنيفات ومن ثم نعمل له 

ات لكي يجلب لنا صورة عشوائية من نفس هذا التصميم، وفي تصنيف من هذه التصنيفوالذي سوف يحمل في كل مرة 

 العادية ولنرى النتيجة، كالتالي: mapوانما سنستخدم  mergeAllالبداية لن نستعمل 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { map } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

 

  public images: string[] = []; 

 

  private categories=of('all', 'brazil', 'rio', 'paris', 'tree', 'saudi', 'hero','man'); 

  private imgUrl = of('https://loremflickr.com/100/100'); 
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  ngOnInit(): void { 

 

    this.categories 

      .pipe( 

        map((category) => { 

          return this.imgUrl.pipe( 

            map((url) => { 

              return url + '/' + category; 

            }) 

          ); 

        }) 

      ) 

      .subscribe({ 

        next: (value) => console.log(value), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('complete'), 

      }); 

  } 

} 

 
 

،  Higher Order Observableوهي حالة  Observablesح يوجد لدينا أثنين كما هو واض
ا
 وتفصيال

ا
التي اشبعناها شرحا

 ولنقم اآلن بتشغيل التطبيق في املتصفح ولنرى النتيجة، كالتالي:

 

، لذلك اما Subscribeولم يعرض القيم ألننا لم نعمل له  Inner Observableنالحظ النتيجة كما هو متوقع عرض لنا الـ

، وهو الذي سوف نعمله Higher Order Mappingنستخدم أحدى دوال او ان  Observableلهذا الـ subscribeان نعمل 

 ، ولنرى النتيجة:mergeAllالدالة حيث سنستخدم 

 

Outer Observable 

Inner Observable 
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 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { map, mergeAll } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

 

  public images: string[] = []; 

 

  private categories = of('all','brazil','rio','paris','tree','saudi','hero','man'); 

  private imgUrl = of('https://loremflickr.com/100/100'); 

 

  ngOnInit(): void { 

    this.categories 

      .pipe( 

        map((category) => { 

          return this.imgUrl.pipe( 

            map((url) => { 

              return url + '/' + category; 

            }) 

          ); 

        }), 

        mergeAll() 

      ) 

      .subscribe({ 

        next: (url) => this.images.push(url), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('complete'), 

      }); 

  } 

 

} 

 
 

بشكل تلقائي، وسوف تالحظ  Subscribe/Unsubscribeالداخل مع عمل  Observableلكي نقرأ  mergeAllنالحظ أضفنا 

 ان عملها مشابهه لدالة 
ا
حيث ستقوم بقراءة وعرض اول قيمة )في حالتنا هذه صورة( تأتي اليها وهكذا إلى ان  mergeايضا

 .Observableيكتمل الـ

 في املتصفح، كالتالي:اما اآلن لنشاهد النتيجة 
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سوف تالحظ عزيزي املتعلم أن عرض الصور لم يتم بشكل متسلسل وانما بشكل عشوائي اول قيمة تأتي هي التي يتم 

 عرضها، إلى ان تكتمل جميع القيم.

 

الة فسوف تستنج عزيزي املتعلم ان هذه الد mapو mergeAllفأمرها سهل فإذا فهمت  mergeMapاما من ناحية الدالة 

ماهي إلى دمج بين هاتين الدالتين، فلو استعرضنا الشفرة البرمجية السابقة، فسوف تالحظ اننا استخدمنا الدالتين 

 هاتين الدالتين،  mergeMapلذلك نستطيع الدمج بينهما واستخدام الدالة  Outer Observableالسابقتين في 
ا
عوضا

 من استخدام االسطر البرمجية 
ا
 :ةالتاليبحيث بدال



 

153 

 

 :، والنتيجة هي نفسهابهذا الشكل نقوم بتغييرها لتصبح

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { map, mergeMap } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  public images: string[] = []; 

 

  private categories = of('all','brazil','rio','paris','tree','saudi','hero','man'); 

  private imgUrl = of('https://loremflickr.com/100/100'); 

 

  ngOnInit(): void { 

    this.categories 

      .pipe( 

        mergeMap((category) => { 

          return this.imgUrl.pipe( 

            map((url) => { 

              return url + '/' + category; 

            }) 

          ); 

        }) 

      ) 

      .subscribe({ 

        next: (url) => this.images.push(url), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('complete'), 

m
er

ge
M

ap
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      }); 

  } 

} 
 

 والنتيجة هي نفسها:

 

3-1-2-2- concatAll() / concatMap(): 

 والدالتين  concatم عزيزي املتعلم انك إذا فهمت الدالة اعل
ا
، فإنك سوف mapو mergeAllالتي تكلمنا عنها سابقا

 تستوعب وتفهم هذه الدالة بشكل سهل وسلس.

 مع االهتمام بالترتيب حيث تقرأ اول قيمة Observableبإنها تقوم بدمج اثنين  concatحيث هذه الدالة تتشابه مع الدالة 

 م تنتظر إلى ان تنتهي ومن ثم تنتقل إلى القيمة التي تليها وهكذا إلى ان تنتهي من جميع القيم.ومن ث

مع عمل له  Inner Observableحيث تقرأ الـ Higher Order Mappingوبنفس الوقت هذه الدالة تعتبر من دوال 

Subscriber/Unsubscribe .بشكل تلقائي 

ذات  pipeلسابق ولكن مع يعض التعديالت البسيطة حيث سوف استخدم الدالة ولتوضيح لنقوم بتطبيق نفس املثال ا

، حيث استخدمتها ألقوم بتأخير قراءة delayاالسم 
ا
 ولكن هنا سوف امر عليها سريعا

ا
 والتي هي األخرى سنتكلم عنها الحقا

الوقت سوف  والختصارت كل قيمة لفترة زمنية محددة لكي نشاهد كيف تتعامل هذه الدالة مع القيم، وبنفس الوق

.mapو concatAllمباشرة بدون الفصل بين الدالتين  concatMapاستخدم الدالة 
ا
 ، لكيال نعيد ونكرر ما قلناه سابقا

 فقط. classلم أقم بأي تعديل عليهما والتعديل تم على ملف  Styleوملف  Templateمالحظة: ملفي الـ

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { Observable, of } from 'rxjs'; 
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import { concatMap, delay, map } from 'rxjs/operators'; 

 

export interface Categories { 

  name: string; 

  delay: number; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  public images: string[] = []; 

 

  private categories: Observable<Categories> = of( 

    { name: 'all', delay: 300 }, 

    { name: 'brazil', delay: 500 }, 

    { name: 'rio', delay: 100 }, 

    { name: 'paris', delay: 0 }, 

    { name: 'tree', delay: 1000 }, 

    { name: 'saudi', delay: 700 }, 

    { name: 'hero', delay: 200 }, 

    { name: 'man', delay: 900 } 

  ); 

 

  private imgUrl = of('https://loremflickr.com/100/100'); 

 

  ngOnInit(): void { 

    this.categories 

      .pipe( 

        concatMap((category: Categories) => { 

          return this.imgUrl.pipe( 

            delay(category.delay), 

            map((url) => { 

              return url + '/' + category.name; 

            }) 

          ); 

        }) 

      ) 

      .subscribe({ 

        next: (url) => this.images.push(url), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('complete'), 

      }); 

  } 

} 
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في  completeان الصور تأتي بشكل متسلسل الصورة وراء األخرى ولن يتم عمل والنتيجة في املتصفح سوف تالحظ 

console :إال بعدما ان يتم االنتهاء من عرض جميع الصور، كالتالي 

 

3-1-2-3- switchAll() / switchMap: 

ستخدم ب mapولعل هذه الدالة تعتبر من الدوال املهمة بعد الدالة 
ُ
كثرة من قبل املطورين، ولها استخداماتها املهمة وت

وتؤدي نفس املهام التي تؤديها الدوال السابقة، اما  Higher Order Mappingولها عدة وظائف أولها انها تعتبر من دوال 

او بصيغة أخرى  subscribeالسابق ومن ثم تعمل  Observableللـ unsubscribeوظيفتها الثانية وهي انها تقوم بعمل 

ال تخف عزيزي املتعلم وال تتوتر وأمسك  الجديد. )كالم كبير ومعرفش حاجة عنه( Observableللـ switchتحويل 

 
ا
 .اعصابك فاملوضوع بسيط جدا

 انه لدينا قائمة تحتوي على مجموعة من األزرار، زر لعرض بيانات املوظف وزر آخر لعرض بيانات 
ا
ولتوضيح لنفرض مثال

رابع لعرض بيانات املنتجات ...الخ، وكل زر من هذه األزرار يقوم بجلب  األقسام وزر ثالث لعرض بيانات العمالء وزر

البيانات من قاعدة بيانات على السيرفر وال يخفيك عزيزي املتعلم ان جلب هذه البيانات قد يستغرق بعض الوقت 

 على سرعة الشبكة وأداء جهاز الحاسب والسيرفر ...الخ، لذلك قد يقوم مستخدم تطبيقك ب
ا
الضغط على زر اعتمادا

بيانات املنتجات وقبل اكتمال جلب البيانات قد يقوم بالضغط على زر بيانات العمالء، ففي هذه الحالة سوف يأتي الرد 

 بيانات العمالء مما قد يؤدي إلى أخطاء في 
ا
 سيأتي الرد جالبا

ا
من السيرفر بعد فترة معينة ويعرض بيانات املنتجات وايضا

م بعمل معالجة لهذه الطلبات جميعها، ناهيك عن استهالك موارد الجهاز لدى العميل من خالل التطبيق لديك إذا لم تق

 ال نحتاجها.طلبات 

حيث تقوم في حال  switchMapوالدالة الجميلة  Rxjsاستخدام مكتبة  وأسهلهاإذن ما هو الحل؟ هنالك عدة حلول منها 

 Observableللـ unsubscribeبق لم يكتمل عندها ستقوم بعمل السا Observableجديد والـ Observableلـ emitتم عمل 

 الجديد. Observableللـ subscribeاو  switchالسابق وبنفس الوقت تعمل تحويل او 
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هي نفسها العالقة بين الدوال السابقة، لذلك وابتعادا عن التكرار سوف أقوم  switchMapو switchAllوالعالقة بين 

 .switchMapباستخدام الدالة بتطبيق املثال التالي 

 نفس فكرة املثال السابق، ولكن هنا سوف نضيف قائمة بشكل ديناميكي بحيث عناصر اما من ناحية املثال فهو 
ا
تقريبا

وعندما يتم الضغط على أحد هذه التصنيفات سيتم االتصال بالسيرفر  Categoriesالقائمة هي عبارة عن التصنيفات 

 جلب صورة معينة بعد فترة زمنية معينة.عن طريق الرابط ومن ثم 

 ، كالتالي:Templateالالزم في ملف  Markupلذلك لنقوم بإضافة 

 app.component.htmlملف 

<div> 

  <ul class="list-group list-group-flush"> 

    <li 

      *ngFor="let category of categories | async" 

      class="list-group-item" 

      (click)="showImage(category)" 

    > 

      {{ category }} 

    </li> 

  </ul> 

  <img [src]="imgUrl" *ngIf="imgUrl" /> 

</div> 

 
 

ريده(  showImageنالحظ وجود الدالة 
ُ
ومررنا لها اسم التصنيف بحيث إذا قام املستخدم )لك حرية اختيار االسم الذي ت

 إلى هذه الدالة. stringن من القائمة يتم ارسال اسم هذا العنصر كنص بالضغط على عنصر معي

 ، كالتالي:Styleبعض التنسيقات في ملف  ولنضيف اآلن

 app.component.scssملف 

div { 

  box-sizing: border-box; 

  display: flex; 

  flex-wrap: nowrap; 

  flex-direction: row; 

  justify-content: flex-start; 

  align-items: flex-start; 

  align-content: stretch; 

} 

ul { 

  margin-top: 15px; 

  width: 120px; 

} 

li { 

  text-align: center; 

  cursor: pointer; 

  margin-left: 5px; 

} 
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img { 

  border: 5px solid #919191; 

  margin: 0 auto; 

  width: 200; 

  height: 300px; 

  margin-top: 30px; 

} 

 
 

 ولنشاهد التطبيق إلى اآلن، كالتالي:

 

 ، كالتالي:showImageتما اآلن لنكتب محتوى الدالة 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { delay, switchMap } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  public imgUrl = ''; 

  public categories = of(['all','brazil','rio','paris','tree','saudi','hero','man']); 

 

  showImage(category: string): void { 

    this.categories 

      .pipe( 

        switchMap(() => { 

          return of('https://loremflickr.com/100/100/' + category).pipe( 

            delay(1000) 

          ); 

        }) 

      ) 

      .subscribe({ 

        next: (url) => (this.imgUrl = url), 

Outer Observable 

Inner Observable 
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      }); 

  } 

  ngOnInit(): void {} 

} 
 

نقوم بقراءة وجلب الصورة املحددة،  switchMapوعن طريق الدالة يستقبل التصنيفات  Outer Observableنالحظ ان 

 categoryعن طريق البارامتر  لم امرر لها أي قيمة والسبب ان القيمة )اسم التصنيف( تم تمريره switchMapونالحظ ان 

 ، لذلك نكتفي بهذا البارامتر حيث نقوم بتمريره إلى الرابط لكي يتم جلب الصورة.showImageفي الدالة 

سيتم تنفيذها وتمرير  showImage، فإن الدالة treeوبذلك عندما يتم الضغط على عنصر في القائمة وليكن العنصر 

 Innerحيث ستقوم بتنفيذ  switchMapوتنفذ الدالة  Outer Observableوم بتشغيل لها، وهذه الدالة ستق treeاالسم 

Observable  الصنف 
ا
، وقمنا بمحاكاة ان جلب هذه الصورة قد يأخذ بعض الوقت عن treeوارسال الرابط متضمنا

 .delayطريق الدالة 

، وعن
ا
دما يتم الضغط على عنصر معين وبشكل وهكذا مع كل ضغطة من املستخدم يتم تنفيذ جميع ما تم ذكره سابقا

األول وتقوم بعمل  Observableسوف تقوم بإلغاء الـ switchMapسريع يتم الضغط على عنصر آخر فإن الدالة 

Subscribe للـObservable .الجديد 

تار التبويب ولكي نتأكد من ان ما عملناه يعمل بشكل صحيح، لنقوم بتشغيل املتصفح، ومن ثم فتح أدوات املطور ونخ

Network  ومن ثم نعملclear :ريده بشكل واضح، كما في الصورة التالية
ُ
 للملفات املحملة لكي نستطيع ان نشاهد ما ن

 

1 2 
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 ، ولنرى النتيجة:Parisمن القائمة وبنفس الوقت وبشكل سريع لنضغط على عنصر  rioولنقوم اآلن بالضغط على عنصر 

 

 .Pariseوجلب صورة تحت التصنيف من السيرفر وتم االتصال بالـرابط اآلخر  requestتم الغاء  rioنالحظ ان ملف 

3-1-2-4- exhaustAll() / exhaustMap(): 

تقوم بعكس  Higher Order Mappingوهذا النوع من الدوال املهمة ولها استخداماتها، فهي باإلضافة إلى انها من دوال 

يحدث اثناء  Observableومن ثم تقوم بتجاهل أي  Observableتقوم بإخذ أول  ، حيثswitchMapاملهمة التي تقوم بها 
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آخر في حال وجوده،  Observableله تستقبل أي  completeاألول وعندما تنتهي منه ويتم عمل  Observableوجود الـ

 .Observablesوهكذا إلى ان تنتهي من جميع الـ

ر الحالي ينتظ Observableالذي يأتيها وهي تقوم بمعالجة الـ Observableتجعل وأرجو االنتباه عزيزي املتعلم إلى انها ال 

 لم ينتهي ستقوم Observableالحالي وهذا الـ Observableفهي بما انها تقوم بمعالجة الـ –الغاءه  –وانما تقوم بتجاهله 

 جديد يصلها. وهذا هو لب وأهمية هذه الدالة. Observableبإلغاء أي طلب او 

من ناحية استخداماتها، فهي متعددة منها على سبيل املثال ال حصر، عندما تذهب لشراء أغراض من السوبرماركت  اما

، فإن جهاز الدفع عندما تضع بطاقتك عليه يقوم wifiوأردت ان تدفع قيمة مشترياتك بالبطاقة البنكية التي تعتمد على 

عيد وضع البطاقة
ُ
التطبيق املوجود على جهاز املشتريات سوف  مرات متعددة فإن باستقبال اول طلب ولو حاولت ان ت

، وعندما ينتهي هذا الطلب بالرفض او القبول بمعنى انتهى او تم عمل 
ا
 بما انه يقوم بمعالجة طلب حاليا

ا
يتجاهله تماما

 عندها يستقبل طلب جديد. completeله 

ق الذي تم برمجته على هذا النوع من األجهزة للقيام بمثل قد تستغرب من هذا االستخدام وحقيقة انا ال اعلم هل التطبي

 ام ال. Reactive Programmingهذه املهام يستخدم مكتبات 

 ان تقنيات ولكن 
ا
ال تقتصر على الجافا سكربت وانما يتم استخدامها من  Reactive Programmingالذي اعلمه جيدا

وغيرها من اللغات املشهورة، بنفس املفاهيم  #cو ++cفا والبايثون وقبل لغات برمجة لها ثقلها ووزنها بالسوق مثل الجا

 استخدام هذه الدالة لتعامل مع هذا النوع من الطلبات.والدوال وبنفس اسمائها، لذلك ال تستغرب عزيزي املتعلم ان تم 

سمى سواء باإلضافة او الحذف او التعديل او القراءة، و  Serverومن االستخدامات األخرى، طلبات 
ُ
 CRUDالتي ت

ا
، فمثال

عندما يقوم املستخدم بتعبئة بيانات معينة ويتم الضغط على زر الحفظ إلضافة هذه البيانات في قاعدة البيانات، فمن 

الوارد ان يقوم املستخدم بالضغط مرات متعددة على زر الحفظ، مما يجعل هنالك طلبات زائدة على السيرفر ولك ان 

ان تطبيقك يستخدمه عشرات او مئات األلوف بنفس الوقت، فكيف ان هذا االمر قد يؤثر على  تتخيل عزيزي املتعلم لو

 تطبيق ويستهلك موارد السيرفر.أداء 

وهذا االمر له حلول متعددة منها ان يتم تعطيل زر الحفظ عند اول ضغطة ومن ثم عند االنتهاء من الحفظ يتم تفعيل 

 عزيزي املتعلم انه وفي حال قمت بكتابة االمر البرمجي الذي يقوم بفعل هذا األمرالزر مرة أخرى، وهذا حل جيد ولكن ثق 

 او هنالك بعض اإلشكاليات التي تؤثر على 
ا
إال انه هنالك حاالت من املستخدمين لديهم أجهزة ذات أداء ضعيف نسبيا

ر وهذا التأخير قد يجعل املستخدم أداء اجهزتهم، وهذا الضعف ينتج عنه تأخير لفترة زمنية معينة قبل تعطيل هذا الز 

 يقوم بالضغط أكثر من مرة.

وهي دالتي  Rxjsواملتمثلة في حالتنا هذه بمكتبة  Reactive Programmingلذلك هنالك دوال جاهزة تقدمها لنا تقنيات 

exhaustMap  اوexhaustAll  طلب  ل تستقبالن او )العالقة بينهما مشابهة للعالقة بين الدوال األخرى(، وهاتين الدالتين
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، ومن ثم آخر يتم أرساله إلى ان يتم اكتمال هذا الطلب Observableوتتجاهل أي  Observable اول  او بصيغة أدق

 آخر سيتم أرساله بعد اكتمال الطلب )وليس تم ارساله والطلب األول الزال موجود(. Observableتستقبل أي 

او  exhaustMapتستخدم إحدى الدالتين الطريقتين أي ج بين هاتين طيع عزيزي املتعلم الدمأكثر تست والحترافية

exhaustAll .وبنفس الوقت تقوم بتعطيل الزر إلى ان يكتمل الطلب 

، سوف نقوم بقراءة 
ا
الدوال التي تقدمها  إحدىوهي  ajaxباستخدام دالة  APIاما اآلن لنعطي مثال لتوضيح ما قيل سابقا

 عليه. CRUDواجراء جميع عمليات  API، لقراءة Rxjsلنا مكتبة 

غنينا عن هذه الدالة HttpClientلدينا ما يسمى  Angularولكن لم أتطرق إليه في هذا الكتاب ألننا في عالم الـ
ُ
، والتي ت

 بإذن هللا. APIوسوف اخصص لها فصل كامل من هذا الكتاب اشرح هذه التقنية واهميتها مع إعطاء مقدمة ومدخل إلى 

وال تقلق وال تحاول فهمها فقط اعلم انها  ajaxفسوف استخدم دالة  HttpClientننا لم نصل إلى تقنيات ولكن وبما ا

ساعدنا في جلب بيانات معينة على سيرفر ما في هذا العالم عن طريق تمرير رابط له.
ُ
 ت

 Apiت على شكل روابط ، حيث ُيقدم هذا املوقع مجموعة من البياناjsonplaceholderاما الرابط فهو مقدم من موقع 

 لالختبار والتجربة فقط.

 لكي أقوم بتأخير 2000ومررت لها القيمة  delayإلى انني اضفت الدالة وقبل االنتقال إلى الشفرة البرمجية يجب ان أشير 

ي لك mergeMapحدث في السيرفر قبل اكتمال الطلب، والدالة الشفرة البرمجية ثانيتين، ملحاكاة التأخير الذي قد ي

 .Higher Order Mappingنتعامل مع 

 ولننتقل اآلن إلى الشفرة البرمجية، كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { fromEvent } from 'rxjs'; 

import { ajax } from 'rxjs/ajax'; 

import { delay, map, mergeMap } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  @ViewChild('btnGetPosts', { static: true }) btnGetPosts: ElementRef; 

  ngOnInit(): void { 

    fromEvent(this.btnGetPosts.nativeElement, 'click') 

      .pipe( 

        mergeMap(() => { 

          return ajax 

            .get<any>('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/') 
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            .pipe( 

              map((posts: any) => posts.response), 

              delay(2000) 

            ); 

        }) 

      ) 

      .subscribe((data) => { 

        console.log(data); 

      }); 

  } 

} 

 
 

 نضيف الشفرة البرمجية التالية: Templateوفي ملف 

 app.component.htmlملف 

<button #btnGetPosts class="btn btn-primary btn-lg"> 

  Get Random Posts 

</button> 
 

 اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح:

 

 networkتالحظ عزيزي املتعلم كمية الطلبات إلى السيرفر مع كل ضغطة على زر جلب البيانات، ولنذهب إلى التبويب 

 لكي نرى الطلبات بشكل أوضح:
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 عزي
ا
 Observablesصحيح انها تتعامل مع الـ mergeMapزي املتعلم عدد الطلبات، وذلك يدل على ان دالة الحظ ايضا

ألن لكل دالة  Observable، ولكن ال تصلح لهذا النوع من Higher Order Observableاملتداخلة او ما يسمى 

لبي احتياجك. استخداماتها التي يجب عليك عزيزي املتعلم ان تعرف متى وكيف تستخدم الدالة
ُ
 التي ت

 ، ولنرى النتيجة، كالتالي:exhaustMapلذلك لنستبدل هذه الدالة بالدالة 

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { fromEvent } from 'rxjs'; 

import { ajax } from 'rxjs/ajax'; 

import { delay, map, exhaustMap } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  @ViewChild('btnGetPosts', { static: true }) btnGetPosts: ElementRef; 

  ngOnInit(): void { 

    fromEvent(this.btnGetPosts.nativeElement, 'click') 

      .pipe( 

        exhaustMap(() => { 

          return ajax 

            .get<any>('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/') 

            .pipe( 

              map((posts: any) => posts.response), 

              delay(2000) 

            ); 
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        }) 

      ) 

      .subscribe((data) => { 

        console.log(data); 

      }); 

  } 

} 
 

 

 طول فترة الثانيتين، نالحظ عزيزي املتعلم انه على الرغم من الضغط على الزر أكثر من مرة إال
ا
 انه تم تجاهلها جميعا

عيد نفس الخطوات معها وهكذا. Observableوبعد انتهاء هذا الوقت واكتمال الـ
ُ
 فإن أي ضغطة سوف ت

 ، ولنشاهد الطلبات والرد من السيرفر، كالتالي:Networkاما اآلن لنذهب إلى تبويب 
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رسل من األساس إلى السيرفر كأنها لم  كما تالحظ عزيزي املتعلم ان جميع الطلبات تم
ُ
تجاهلها من قبل هذه الدالة ولم ت

، وذلك بعكس الدالة 
ا
التي تقرأ الطلبات ولكن عند حدوث طلب جديد تقوم بإلغاء الطلب  switchMapتحدث اصال

 الجديد. Observableوالتحويل إلى الطلب الجديد او بمعنى اصح إلى الـ

 نستطيع الغاء تفعيل
ا
عيد تفعيله مرة أخرى، كالتالي: Observableالزر وعند اكتمال الـ وايضا

ُ
 ن

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { fromEvent } from 'rxjs'; 

import { ajax } from 'rxjs/ajax'; 

import { delay, map, exhaustMap } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  @ViewChild('btnGetPosts', { static: true }) btnGetPosts: ElementRef; 

  disabled = false; 

 

  ngOnInit(): void { 

    fromEvent(this.btnGetPosts.nativeElement, 'click') 

      .pipe( 

        exhaustMap(() => { 

          this.disabled = true; 

          return ajax 

            .get<any>('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/') 

            .pipe( 
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              map((posts: any) => posts.response), 

              delay(2000) 

            ); 

        }) 

      ) 

      .subscribe((data) => { 

        console.log(data); 

        this.disabled = false; 

      }); 

  } 

} 

 
 

 التالي: Markupنضيف الـ Templateلف وفي م

 app.component.htmlملف 

<button #btnGetPosts class="btn btn-primary btn-lg" [disabled]="disabled"> 

  Get Random Posts 

</button> 
 

 اما النتيجة في املتصفح، فتكون كالتالي:

 

 تم إعادة تفعيله مرة أخرى. Observableه وعند اكتمال الـسوف تالحظ انه عند الضغط على هذا الزر تم الغاء تفعيل

 ، فتستطيع ذلك بكل بساطة، كالتالي:exhaustAllوفي حال أردت استخدام 

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { fromEvent } from 'rxjs'; 

import { ajax } from 'rxjs/ajax'; 

import { delay, map, exhaustMap, exhaustAll } from 'rxjs/operators'; 
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@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  @ViewChild('btnGetPosts', { static: true }) btnGetPosts: ElementRef; 

  disabled = false; 

  ngOnInit(): void { 

    fromEvent(this.btnGetPosts.nativeElement, 'click') 

      .pipe( 

        map(() => { 

          this.disabled = true; 

          return ajax 

            .get<any>('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/') 

            .pipe( 

              map((posts: any) => posts.response), 

              delay(2000) 

            ); 

        }), 

        exhaustAll() 

      ) 

      .subscribe((data) => { 

        console.log(data); 

        this.disabled = false; 

      }); 

  } 

} 

 
 

 ولو قمت بتشغيل التطبيق فسوف تشاهد نفس النتيجة السابقة.

، وفي الجزء التالي سنتطرق إلى دوال تأتي باملرتبة الثانيوأكثرها استخدام Rxjsوبذلك نكون أنهينا اهم دوال مكتبة 
ا
ة من ا

 .Scanning Operatorsناحية األهمية وشيوع االستخدام، وهي دوال 

3-1-3- Scanning Operators: 

 املقصود بها الدوال التالية:

 scan() 

 mergeScan() 

 switchScan() 

، ولكن قد نحتاجها  Mappingوهذه الدوال تأتي في األهمية بعد دوال 
ا
 واستخداما

ا
بجميع اشكالها، وتكون اقل منها شيوعا

 دالة 
ا
 .scanوخصوصا
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ل للوهلة األولى عندما تقرأ عن هذه الدالة سوف تجد انها دالة رياضية با
ُ
لدرجة األكبر حيث تقوم بعمل جمع لرقمين وك

 ما لدالة  emitعملية جمع تعمل 
ا
 في مصفوفات الجافا سكريبت. reduceلناتج جمع هذه القيم، وهي مشابهه لذلك نوعا

ولكن في الحقيقة عملها هنا يتعدى موضوع اجراء بعض العمليات الحسابية الرقمية، وانما هي تتعامل مع اغلب أنواع 

يانات بحيث نستطيع اجراء عملية جمع ملجموعة من البيانات سواء على شكل كائن او مصفوفة، فعلى سبيل املثال الب

ومن ثم عرضها في  Subscriberوتم استقبالها في يحتوي على بيانات مجموعة من املوظفين،  Observableلو كان لدينا 

فإن هذه الدالة تقوم بدمج البيانات الجديدة  Observableالـ لبيانات أخرى بنفس هذا emitالتطبيق، ففي حالة تم عمل 

 مع البيانات القديمة، وهكذا كلما وجد بيانات جديدة يتم دمجها.

 ولعل هذه الحالة هي الحالة الشائعة الستخدامات هذه الدالة.

فصل بالتحديد لدالة 
ُ
 .scanاما اآلن لنستعرض هذه الدوال الثالثة مع األمثلة والشرح امل

3-1-3-1- scan(): 

 نستخدمها في الغالب  scanningهذه الدالة أكثر دوال 
ا
 من ناحية االستخدام، وكما أشرت سابقا

ا
إلدارة ودمج شيوعا

 بحيث أي بيانات جديدة يتم دمجها مع السابقة لها ومن ثم نعمل 
ا
للبيانات الجديدة بعد الدمج،  emitالبيانات لحظيا

وجد بيانات جد
ُ
 يدة فسيتم دمجها مع السابقة.وهكذا كلما ت

اما اآلن لنعطي مثال لتوضيح، وهذا املثال سيكون مثال بسيط لشرح هذه الدالة بشكلها املبسط، وهو عبارة عن 

 بحيث نستخدم هذه الدالة لجمع هذه البيانات.مجموعة من البيانات الرقيمة 

 functionترين األول وهو دالة بدون اسم تستقبل بارام scanوقبل استعراض املثال يجب التوضيح ان الدالة 

anonymous  التي بدون اسم تستقبل هي األخرى بارامترين األول هو املجمع وهذه الدالةaccumulator  والثاني هو القيمة

value واملقصود باملجمع هو الذي يقوم بجمع )دمج( القيم قبل ارسالها، والثاني ،value  فتخزن فيه القيمة الجديدة

 .accumulatorفيتم فيه تخزين القيمة االبتدائية للمجمع  scan، اما البارامتر الثاني لدالة Observerادمة من الق

 ولتوضيح لنستعرض املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { scan } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 
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  ngOnInit(): void { 

    of(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

      .pipe( 

        scan((acc: number, value: number) => { 

          console.log(`${acc} + ${value} = `); 

          return acc + value; 

        }, 0) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

ومن ثم قمنا بتمرير هذا  ofقمنا بإنشائه عن طريق الدالة  Observableكما تالحظ عزيزي املتعلم يوجد لدينا 

Observable  لدوالpipe  وبالتحديد بالدالةscan تستقبل بارام 
ا
ترين حيث مررنا لها بارامترين األول دالة وهذه الدالة ايضا

جمع واسميته 
ُ
ريده لك حري -  accاألول ُيمثل امل

ُ
ن اما الثاني فيمثل القيم الجديدة القادمة م –ة اختيار االسم الذي ت

ريده  – valueواسميته  Observableالـ
ُ
مة مررنا له القي scanاما البارامتر الثاني لدالة  –لك حرية اختيار االسم الذي ت

 .accصفر أي ضع قيمة مبدئية للمجمع صفر والذي يمثله في مثالنا هذا البارامتر 

 سيقوم 
ا
سيضع هذه القيمة في  scanوفي الدالة  1للقيمة  emitبعمل  Observerولو تتبعنا سير البرنامج فسنجد ان اوال

بصفر، ومن ثم يجمع القيمة في كال البارامترين والنتيجة  accومن ثم سيضع القيمة املبدئية للُمجمع  valueالبارامتر 

سيقوم بعمل  Observer، ومن ثم الـconsoleويتم عرضها في  subscriberأها لكي يقر  subscriptionفي  emitيعمل لها 

emit  للقيمة التالية فيObservable  وعندها سيضع هذه القيمة في البارامتر 2وهي ،value  ويجمع هذه القيمة مع القيمة

 في املجمع 
ا
 من جميع القيم. لنتيجة وهكذا إلى ان ينتهي emitومن ثم يعمل  1وهي  accاملوجودة سابقا

 اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:
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ئل نبين االستخدام الحقيقي لهذه الدالة، حيث لنفترض انه لدينا نظام لإلدارة رسا هولننتقل اآلن إلى املثال الثاني، وفي

ظام وارسال رسالة إلى بحيث أي خطأ يحدث سيتم اكتشافه من قبل هذا الن الخطأ التي تظهر للمستخدم في تطبيقنا

 في حال اكتشاف خطأ آخر يتم ارسال رسالة أخرى لهذه 
ا
املصفوفة معينة يتم تعريفها لعرضها للمستخدم، وايضا

 املصفوفة، بحيث يكون لدينا مصفوفة واحدة نجمع فيها جميع رسائل الخطأ.

 في كتاب منفصل بطبيعة الحال لن نتطرق لكيفية اكتشاف األخطاء والتعامل معها، ألنني سوف 
ا
اتطرق بالتفصيل الحقا

عن هذا األمر والذي يدور محتواه من خالل مثال شامل لبناء نظام والذي من خالله تستطيع عزيزي املتعلم ترسيخ اهم 

 ،scanفاهيم في هذه السلسة، لذلك سوف نقوم بتركيز على كيفية إدارة وعرض هذه الرسائل باستخدام الدالة امل

 emitلخطأ آخر وأخيرا بعد فترة زمنية معينة يتم عمل  emitاكتشاف األخطاء ومن ثم بعد زمن يتم عمل ولنفرض انه تم 

ريد ان يتم عمل دمج وإدارة لهذه الرسائل باستخدام الدالة 
ُ
 :، ولنقوم اآلن باستعراض املثال، كالتاليscanلخطأ آخر، ون

 app.component.htmlملف 

<ul class="list-group"> 

  <li 

    class="list-group-item list-group-item-danger m-2 text-center" 

    *ngFor="let message of messages" 

  > 

    Error Number #{{ message }} 

  </li> 

</ul> 

 
 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { Subject } from 'rxjs'; 

import { scan } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  private msg = new Subject<number>(); 

  public messages = []; 

  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    this.msg 

      .pipe( 

        scan((msgs: number[], newMsg) => { 

          return [...msgs, newMsg]; 

        }, []) 

      ) 

      .subscribe({ next: (value) => (this.messages = value) }); 
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    setTimeout(() => { 

      this.msg.next(Math.floor(Math.random() * 1000000000)); 

    }, 1000); 

    setTimeout(() => { 

      this.msg.next(Math.floor(Math.random() * 1000000000)); 

    }, 2000); 

    setTimeout(() => { 

      this.msg.next(Math.floor(Math.random() * 1000000000)); 

    }, 3000); 

  } 

} 

 
 

 Observableللقيم من خارج الـ emitلكي نقوم بعمل  Subjectكما تالحظ عزيزي املتعلم قمنا باستخدام الدالة 
ا
، وايضا

، كما نالحظ اننا قمنا بمحاكاة ان نظام مكتشف األخطاء قد قام باكتشاف خطأ وارسال رسالة subscribeلكي نعمل لها 

 قمبعد اول ثانية ومن ثم بعد ثانيتين تم ارسال 
ا
نا رسالة خطأ ثانية وبعد ثالث ثواني ارسل رسالة الخطأ الثالثة، واخيرا

، ولنشاهد messages، والنتيجة وضعناها في مصفوفة اسميتها scanبعمل دمج وإدارة لهذه الرسائل عن طريق الدالة 

 النتيجة في املتصفح، كالتالي:

  

 With  -Angular Counter with Scan, merge, startWith & tap  -RxJS Operatorاما املثال التالي ومصدره على هذا الرابط 

YouTube -Pause and Reset  ، وفيه يتم ترسيخ ملفاهيم دالةscan السابقة واملفاهيم باإلضافة ملراجعة لبعض الدوال ،

لكي  BehaviorSubject، حيث سنستخدم rxjsباالعتماد على تقنيات مكتبة  counterعداد وتقوم فكرة املثال بإنشاء 

 لكي نستطيع ان نعمل 
ا
  Observableللقيم من خارج الـ emitنمرر قيمة مبدئية وايضا

ا
 Observableلنتعامل معها كــوأخيرا

 Observable، اما القيمة التي نمررها إلى هذا pipeباإلضافة إلى االستفادة من دوال  Subscriptionونستطيع ان نعمل لها 

 او  boolean، يحتوي على خاصيتين األولى من النوع Objectفتكون عبارة عن كائن 
ا
ونحدد هل العداد متوقف مؤقتا

https://www.youtube.com/watch?v=alOOl4Adt6o
https://www.youtube.com/watch?v=alOOl4Adt6o
https://www.youtube.com/watch?v=alOOl4Adt6o
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 القيمة الحالية، وبما اننا مررنا 
ا
ككائن وليس  scanفسوف نقوم بعمل دمج القيم عن طريق الدالة  Objectمستمر، وايضا

 سنستخدم ثالث ازرار األول يقوم بعمل 
ا
لخاصية  falseبالقيمة  emitكمصفوفة كما هو الحال في املثال السابق، وايضا

لخاصية الكائن وكأننا نقول  trueبالقيمة  emitالكائن كأننا نقوم قم باإليقاف املؤقت للعداد، اما الزر الثاني فنقوم بعمل 

زر األخير فنقوم بتغيير الخاصية األخرى للكائن بحيث نجعل القيمة الحالية تساوي قم بتشغيل العداد مرة أخرى، اما ال

 صفر وكأننا نقول قم بتصفير العداد.

 وبعد هذا السرد النظري لنقم باستعراض الشفرة البرمجية والتعليق على اهم النقاط، كالتالي:

 app.component.htmlملف 

<div class="text-center p-2"> 

  <div class="w-75 m-2 fs-1 fw-bolder" #div></div> 

</div> 

<div> 

  <button (click)="pause()">Pause</button> 

  <button (click)="reset()">Reset</button> 

  <button (click)="start()">Start</button> 

</div> 

 

 

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { BehaviorSubject, EMPTY, interval } from 'rxjs'; 

import { scan, switchMap, tap } from 'rxjs/operators'; 

 

export interface IData { 

  pause?: boolean; 

  currentValue?: number; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  @ViewChild('div', { static: true }) private div: ElementRef; 

 

  private counter: BehaviorSubject<IData> = new BehaviorSubject({ 

    pause: false, 

    currentValue: 0, 

  }); 

 

  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    this.counter 
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      .pipe( 

        scan((acc: IData, val: IData) => { 

          return { ...acc, ...val }; 

        } , {}), 

        switchMap((state: IData) => { 

          return state.pause 

            ? EMPTY 

            : interval(1000).pipe( 

                tap(() => { 

                  state.currentValue++; 

                  this.div.nativeElement.innerHTML = state.currentValue; 

                }) 

              ); 

        }) 

      ) 

      .subscribe(); 

  } 

 

  start(): void { 

    this.counter.next({ pause: false }); 

  } 

 

  pause(): void { 

    this.counter.next({ pause: true }); 

  } 

 

  reset(): void { 

    this.counter.next({ currentValue: 0 }); 

  } 

} 

 
 

لكي  scanلدمج حاالت العداد ككائن وليس قيمة العداد، بمعنى أننا استخدمنا الدالة  scanتخدمنا الدالة كما نالحظ اس

راقب حالة العداد هل هو 
ُ
 ...الخ. 2ومن ثم  1وليس قيمة العداد الذي هو يبدأ  startاو  resetاو  pauseت

فسيقوم بدمج  scanوعندما تمر على الدالة  trueللقيمة  emitفسيتم عمل  pauseلذلك عندما يتم الضغط على زر 

فتحتوي على قيمة العداد الذي وصل  currentValueوالخاصية الثانية  falseتساوي  pauseالقيمة السابقة وهي قيمة 

والسبب اننا استخدمنا هذه الدالة لكي  switchMap، وبعدما تم الدمج سوف سيتم ارسال القيمة الجديدة لدالة له

لغي أي 
ُ
 ألننا  الجديد عند تغيير أي قيمة من قيم خصائص الكائن Observableسابق ونتعامل مع الـ Observableن

ا
وايضا

 قمنا بعمل متداخلة Observablesنتعامل مع 
ا
وإذا كانت تساوي  trueتساوي  pauseشرط لتأكد هل الخاصية ، واخيرا

true  فقم بإرجاعEMPTY  جد أي قيمة جديدة للعداد، وسيتم إيقاف العداد عند أي قيمة فارغة وهذا معناه انه ال يو

لقيم العداد استخدمنا  emitفهذا معناه قراءة العداد ولكي نعمل  falseلها، اما في حالة كانت  emitآخر قيمة تم عمل 

 .divالذي اسميناه  HTMLومن ثم مررنا القيمة لعنصر  intervalالدالة 

 ، كالتالي:اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح
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 :pauseوفي حالة 

 

 في حالة 
ا
 :resetوأخيرا

 

3-1-3-2- mergeScan(): 

 من 
ا
مع  mergeAllولكن لها استخداماتها، ونستطيع ان نقول انها مشابهة لعالقة  scanهذه الدالة تعتبر أقل استخداما

map حيث لو كان لدينا حالة ،Higher Order Observable  مع الدالةscanنستطيع ان نستخدم ، فعن 
ا
مع  scanدئذ

mergeAll  
ا
 .mergeScanنستخدم الدالة او اختصارا

 ولتوضيح لنعطي املثال التالي:

 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { fromEvent, of } from 'rxjs'; 

import { mapTo, mergeScan } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 
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export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    fromEvent(document, 'click') 

      .pipe( 

        mapTo(1), 

        mergeScan((acc: number, one: number) => { 

          return of(acc + one); 

        }, 0) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

كما تالحظ عزيزي املتعلم قمنا بقراءة كل ضغطة من ضغطات زر الفأرة األيسر على صفحة التطبيق على شكل 

Observable  ومن ثم استخدمنا الدالة  1ومن ثم مع كل ضغطة قمنا بتحويلها إلى قيمة رقمية وهي واحدmergeScan 

 Observableوقيمته صفر، ومن ثم أرجعنا  accاملجمع مع املجمع والذي يمثله  oneوالذي يمثله البارامتر  1لكي نجمع 

لتعامل  mergeScanمتداخلة لذلك استخدمنا  Observablesفبهذه الحالة أصبح لدينا  Observableوبما أننا أرجعنا 

 .Higher Order Observableمع 

يلها إلى قيمة رقمية وعند الضغط مرة أخرى سيتم ارجاع نفس الخطوات السابقة حيث سيتم قراءة الضغطة وتحو 

والذي  accمع القيمة السابقة واملخزنة في املجمع  mapToوالقادمة من الدالة  1ومن ثم نجمع القيمة  1تساوي واحد 

 قيمته واحد بحيث تكون النتيجة 
ا
عيد هذه القيمة على شكل  2هو ايضا

ُ
 ن
ا
 .Observableواخيرا

 على بزر الفأرة على صفحة التطبيق. وهكذا تتم جميع الخطوات مع كل ضغطة من املستخدم
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3-1-3-3- switchScan(): 

 في  switchAllولكن هنا مع االستفادة من مميزات دالة  mergeScanوهذه الدالة مشابهه لدالة 
ا
التي تكلمنا عنها سابقا

 ،rxjsلسابع من مكتبة مع العلم انها من الدوال الجديدة التي تمت اضافتها في اإلصدار ا ،Higher Order Mappingُجزء 

ومن هذا املنطلق وإلى لحظة كتابة هذا الكتاب لم اجد حالة احتجت فيها إلى استخدام هذه الدالة او وجدت مثال جيد 

حيث ال يوجد مثال جيد وواضح للفائدة من هذه  rxjsووضح مهمة هذه الدالة بشكل جيد حتى في املوقع الرسمي ملكتبة 

 بدون ان نورد أي مثال.الدالة على وجه الخصوص، ل
ا
 ذلك سنكتفي بما قيل عنها سابقا

3-1-4- Buffering Operators: 

 واملقصود بها الدوال التالية:

 buffer() 

 bufferCount() 

 bufferTime() 

 bufferWhen() 

 bufferToggle() 

عها، ولكن لها استخداماتها بجميع أنوا Scanningو Mappingلة االستخدام وأقل شهرة من دوال وهذه الدوال مع انها قلي

 التي قد تحتاجها عزيزي املتعلم في أحد تطبيقاتك، لذلك أحببت أن اضيفها ولو على ُعجالة.

ألي سبب كان وعند  Subscriptionعند انقطاع  Observableللـ Bufferingوتقوم وظيفتها بكل بساطة في التخزين املؤقت 

لهذه القيم  emitر قيمة عند بداية انقطاع االتصال، ويتم عمل انات عند آخللبي emitرجوع االتصال مرة أخرى يتم عمل 

 .Arraysعلى شكل مصفوفة 

 تشترك بهذه الوظيفة، بينما تختلف متى؟ وأين؟ وعدد؟ وهل يتم تحديد بداية ونهاية التخزين ام ال؟
ا
 لذلك هي جميعا

جيب عليها من خالل استعراضنا لهذه الدوال.
ُ
 وهذه األسئلة ن

3-1-4-1- buffer(): 

وهذه الدالة ال تتقيد بأي وقت او عدد وليس هنالك تحديد لبداية ونهاية تخزين القيم، وهي بذلك تعتبر أكثر الدوال 

 مرونة.

 تسميته باملتحكم( بحيث عندما يتم عمل  Observableوهي تستقبل 
ا
له تقوم هذه الدالة بعمل  emit)نستطيع مجازا

emit للقيم التي قامت بت 
ا
مع حذف  ، ومن ثم ترجع وتقوم بتخزين قيم أخرى لكي يتم قرائتها Subscriberإلى  خزينها مؤقتا

للقيم املوجودة لديها  emitتقوم هي األخرى بعمل  emitاملتحكم وعندما يعمل  Observableوتنتظر الـ القيم السابقة

 وهكذا.
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ملجموعة من القيم  emitمن خالل عمل  bufferالدالة  ولتوضيح لنعطي املثال التالي، والذي نقوم فيه بتوضيح وظيفة

 لقيمة. emitحيث ستكون القيم على هيئة أرقام وكل ثانية نعمل  intervalباستخدام الدالة  Observableعلى شكل 

نعمل لكي نقرأ بياناته البد ان  Observableألنه كما هو معروف ان الـ لكي نعرض البيانات subscribeولكن لن نعمل لها 

subscribe عن ذلك 
ا
  pipeاسمها سنقوم بقراءة البيانات عن طريق الدالة ، وعوضا

ا
حيث سنتكلم عن هذه الدالة الحقا

 .Observableمن هذا الـ emitوهنا فقط اعرف انني استخدمتها لكي نقرأ أي قيمة يتم عمل لها 

 باستخدام الدالة ولكي
ا
 bufferال تضيع هذه القيم نقوم بتخزينها مؤقتا

ا
 )وهو عبارة عن لى زر معينعند الضغط ع ، وأخيرا

 على شكل  للقيم التي لديها( emitاملتحكم الذي يخبر هذه الدالة بإن تقوم بعمل 
ا
نجلب القيم التي تم تخزينها مؤقتا

 .fromEventاستخدمنا الدالة  bufferلكي نمرره لدالة  Observableإلى  click، ولكي نحول الحدث مصفوفة

شير إلى ان الدالة وأخ
ُ
 احببت أن أ

ا
 لديها  emitبعدما تقوم بعمل  bufferيرا

ا
يتم حذفها مباشرة للقيم املخزنة مؤقتا

 وتستقبل قيم جديدة، وهكذا إلى أن تنتهي من جميع القيم، كالتالي:

 app.component.tsملف 

 

import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { fromEvent, interval } from 'rxjs'; 

import { buffer, tap } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  @ViewChild('btn', { static: true }) private btn: ElementRef; 

 

  value = 0; 

  bufferedValues: number[]; 

 

  ngOnInit(): void { 

    const clicks = fromEvent(this.btn.nativeElement, 'click'); 

    interval(1000) 

      .pipe( 

        tap((value: number) => { 

          this.value = value; 

        }), 

        buffer(clicks) 

      ) 

      .subscribe((values) => (this.bufferedValues = values)); 

  } 

} 
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 أطلقناوهو الذي  fromEventعن طريق الدالة  Observableبعد تحويله إلى  clickللحدث  bufferنالحظ اننا قمنا بعمل 

 املتحكم، بحيث كلما يتم الضغط على هذا الزر تقوم الدالة 
ا
للقيم التي قامت بتخزينها  emitبعمل  bufferعليه مجازا

 
ا
 .مؤقتا

 التالي: markupنضيف  componentلهذا  templateوفي ملف 

 app.component.htmlملف 

<div class="text-center p-2"> 

  <h1 class="m-5">The values that emit from Observer: {{ value }}</h1> 

  <hr /> 

  <button class="btn btn-primary btn-lg w-75" #btn> 

    Get values from subscriber 

  </button> 

  <h1 class="m-5 text-break" *ngIf="bufferedValues"> 

    [<span class="text-primary">{{ bufferedValues }}</span 

    >] 

  </h1> 

</div> 

 
 

 ، بغرض التنسيق فقط.Bootstrapنالحظ اننا استفدنا من بعض كالسات مكتبة 

 واآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:

 

 intervalمن الدالة  emitكما تالحظ عزيزي املتعلم جميع القيم التي تم التأشير عليها في السهم باألعلى هي قيم تم عمل لها 

 في الدالة وتم 
ا
، وتنتظر لكي نقرئها ونعرضها للمستخدم Subscriber، وهي إلى اآلن لم يتم ارسالها إلى bufferتخزينها مؤقتا
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للقيم املخزنة لديها، لذلك لنقوم بالضغط  emitان يخبر هذه الدالة بإن تقوم بعمل  –ان صح التعبير  –من املتحكم 

 على الزر ولنشاهد النتيجة، كالتالي:

 

 .Subscriberنالحظ تم جلب القيم وعرضها من خالل 

.
ا
 وتقوم بعدها هذه الدالة بحذف القيم املخزنة لديها الستقبال قيم أخرى، كما أشرنا سابقا

3-1-4-2- bufferCount(): 

 لو قمنا بتطبيق املثال
ا
السابق  هذه الدالة تتيح لنا ان نحدد عدد القيم التي سوف نقوم بعمل تخزين مؤقت لها، فمثال

خزن آخر قيمتين  bufferCountولكن باستخدام الدالة 
ُ
ريد ان ن

ُ
واردنا الحصول على آخر قيمتين أي بصيغة أخرى ن

، فإن التعديالت على ملف 
ا
 تكون كالتالي: classمؤقتا

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { fromEvent, interval } from 'rxjs'; 

import { tap, buffer, bufferCount, switchAll } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  @ViewChild('btn', { static: true }) private btn: ElementRef; 

 

  value = 0; 

  bufferedValues: number[]; 
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  ngOnInit(): void { 

    const clicks = fromEvent(this.btn.nativeElement, 'click'); 

    interval(1000) 

      .pipe( 

        tap((value: number) => { 

          this.value = value; 

        }), 

        buffer(clicks), 

        switchAll(), 

        bufferCount(2) 

      ) 

      .subscribe((values) => (this.bufferedValues = values)); 

  } 

} 

 
 

عيد  buffer، ألن الدالة switchAllوالسبب انني استخدمت 
ُ
 الدالة  arrayمصفوفة  returnت

ا
هي  bufferCountوايضا

عيد مصفوفة، لذلك الـ
ُ
ستكون قيمه عبارة عن مصفوفة  subscriberالذي سيتم قراءته في  Observableاألخرى ت

على شكل مصفوفة من  Observableألن املتوقع هو  متداخلة او بمسمى آخر مصفوفة ذات ُبعدين، وهذا غير املتوقع

على شكل قيم  bufferللمصفوفة التي تنتج من الدالة  flattenلكي اعمل  switchAllلذلك استخدمت الدالة  القيم

بالطبع و تعيد تخزين آخر قيمتين بشكل مؤقت على شكل مصفوفة مرة أخرى،  bufferCountمنفردة ومن ثم الدالة 

اتها ألن جميع هذه الدوال تشترك بوظيفة عمل وأخو  mergeMapاو حتى  concatAllاو  mergeAllتستطيع استخدام 

flatting لقيم الـObservable .كما أشرنا في الجزء الخاص الذي شرحنا فيه هذه الدوال 

 اما اآلن لنقوم بمشاهدة النتيجة في املتصفح، كالتالي:
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خزين القيم، بصيغة أخرى نستطيع تتستقبله هذه الدالة وهو اختياري، وُيتيح لنا التحكم متى يبدأ  وهنالك باراميتر آخر

 ، بحيث نحدد بعد كم قيمة يقوم بتخزين القيم.bufferان نقول انه يعمل عمل املتحكم في الدالة 

 ولتوضيح لنعطي املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { bufferCount } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  ngOnInit(): void { 

    of(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

      .pipe(bufferCount(2, 5)) 

      .subscribe((val) => console.log(val)); 

  } 

} 

 
 

، األول ومررنا لها بارامتران bufferCountواستخدمنا الدالة  11إلى  0يحتوي على قيم من  Observableنالحظ لدينا 

  2 قيمته
ُ
، والبارامتر الثاني  فيه شيرون

ا
تحكم بحيث يإلى عدد القيم التي ستقوم هذه الدالة بتخزينها مؤقتا

ُ
قرر كم يمثل امل

أي قم في البداية بتخزين اول قيمتين بشكل مؤقت وبعدما يتم لهم قراءة عن  5يمة قيمة يتم تخطيها، وقد مررنا له الق

 قم بتخزين قيمتين وهكذا إلى ان ينتهي من جميع القيم، بحيث تكون  5قم بالقفز او تخطى  subscriberطريق 
ا
قيم وايضا

 النتيجة، كالتالي:
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3-1-4-3- bufferTime(): 

وليس  timeعبارة عن وقت  –ان صحة التسمية  –والفرق الجوهري ان املتحكم  bufferهذه الدالة مشابهة لدالة 

Observable  كما هو الحال في الدالةbuffer. 

عادل ثانية واحدة. 1000ويتم تمرير هذا الوقت على شكل ملي ثانية، حيث 
ُ
 ميلي ثانية ت

، بحيث كل خمس ثواني تقوم هذه bufferTimeميلي ثانية للدالة  5000ولتوضيح لنعطي املثال التالي، حيث سنمرر 

 لديها ومن ثم تحذف هذه القيم وتستقبل قيم أخرى  emitالدالة بعمل 
ا
خزنة مؤقتا

ُ
ملجموعة من القيم العشوائية امل

عيد تكرار الخطوات السابقة، كالتالي: emitوعند مرور خمس ثواني أخرى تعمل 
ُ
 ومن ثم ت

ا
خزنة مؤقتا

ُ
 للقيم الجديدة امل

 app.component.htmlملف 

<div class="text-center p-2"> 

  <h1 class="m-5">The values that emit from Observer: {{ value }}</h1> 

  <hr /> 

  <!-- <button class="btn btn-primary btn-lg w-75" #btn> 

    Get values from subscriber 

  </button> --> 

  <h1 class="m-5 text-break" *ngIf="bufferedValues"> 

    [<span class="text-primary">{{ bufferedValues }}</span 

    >] 

  </h1> 

</div> 

 
 

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { fromEvent, interval, of } from 'rxjs'; 

import { tap, buffer, bufferTime, switchAll, map } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  @ViewChild('btn', { static: true }) private btn: ElementRef; 

 

  value = 0; 

  bufferedValues: number[]; 

 

  ngOnInit(): void { 

    // const clicks = fromEvent(this.btn.nativeElement, 'click'); 

    interval(1000) 

      .pipe( 

        tap((value: number) => { 

          this.value = value + 1; 

        }), 
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        map(() => Math.floor(Math.random() * 100)), 

        // buffer(clicks), 

        // switchAll(), 

        bufferTime(5000) 

      ) 

      .subscribe((values) => (this.bufferedValues = values)); 

  } 

} 

 
 

لكي نقوم بتعديل على القيم وعمل تحويل لها بحيث تصبح قيم عشوائية بين الصفر  mapدالة نالحظ استخدمنا ال

أي خمس ثواني، وهذا معناه، كأننا نقول قم بتخزين  5000مررنا القيمة  bufferTime، ومن ثم باستخدام الدالة 100و

 وكل خمس ثواني اعمل 
ا
 نفس العملية كل مرة.لهذه القيم، ومن ثم احذفها، وكرر  emitالقيم مؤقتا

 واآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:

 

 

 لقيم جديدة. emitكما نالحظ كل خمس ثواني يتم عمل 

3-1-4-4- bufferWhen(): 

على شكل  –ان صحة التسمية  –ولعل الفرق الجوهري ان هذه الدالة نمرر املتحكم  bufferمشابهه لدالة  الدالةوهذه 

 .bufferفي الدالة كما هو الحال  Observableوليس  functionدالة 

سمى  bufferWhenوهذه الدالة التي يتم تمريرها إلى 
ُ
 .Selector Functionت
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بعض األحيان قد نحتاج ان نكتب بعض الشفرات  ألننا Selector Functionالحاجة لتمرير  السبب فياما من ناحية 

 بشكل مؤقت. عند تخزين البيانات اإلضافية ألي سبب كان

بحيث كلما يتم الضغط على زر جلب البيانات  bufferWhenولتوضيح لنعطي نفس املثال السابق مع استخدام الدالة 

 باستخدام الدالة 
ا
 بتخزين رقم مجموعة باإلضافة نضيف سطر برمجي  bufferWhenالتي تم تخزينها مؤقتا

ا
نقوم فيه مثال

خزنة بصيغة أ bufferالقيم التي تم عمل لها 
ُ
خرى تخزين مؤقت، بمعنى عند الضغط على الزر أول مرة يتم جلب القيم امل

 ويكون رقمها واحد، ومن ثم عند الضغط على الزر مرة أخرى يتم جلب مجموعة البيانات التالية ويكون رقمها 
ا
مؤقتا

 يتم زيادة العداد بواحد.
ا
 اثنان، وهكذا مع كل مرة يتم جلب القيم املخزنة مؤقتا

يعة الحال نستطيع تنفيذ هذا األمر بعدة طرق منها، ان نقوم بتعريف متغير يكون بمثابة عداد ومن ثم في داخل وبطب

Selector Function :نقوم بزيادة هذا العداد بواحد، كالتالي 

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { fromEvent, interval } from 'rxjs'; 

import { tap, buffer, bufferCount, switchAll, map, bufferWhen} from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

 

  @ViewChild('btn', { static: true }) private btn: ElementRef; 

 

  value = 0; 

  bufferedValues: number[]; 

  count = -1; 

 

  ngOnInit(): void { 

    const clicks = fromEvent(this.btn.nativeElement, 'click'); 

    interval(1000) 

      .pipe( 

        tap((value: number) => { 

          this.value = value + 1; 

        }), 

        map(() => Math.floor(Math.random() * 100)), 

        // buffer(clicks), 

        // switchAll(), 

        bufferWhen(() => { 

          this.count++; 

          return clicks; 

        }) 

      ) 

      .subscribe((values) => (this.bufferedValues = values)); 
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  } 

} 

 
 

 ، كالتالي:countللعداد الذي اسميناه  bindنعمل  Templateوفي ملف 

 app.component.htmlملف 

<div class="text-center p-2"> 

  <h1 class="m-5">The values that emit from Observer: {{ value }}</h1> 

  <hr /> 

  <button class="btn btn-primary btn-lg w-75" #btn> 

    Get values from subscriber 

  </button> 

  <h1 class="m-5 text-break" *ngIf="bufferedValues"> 

    [<span class="text-primary">{{ bufferedValues }}</span 

    >] 

  </h1> 

  <h1 class="m-5 text-break" *ngIf="count">Buffer Number: {{ count }}</h1> 

</div> 

 
 

 ة في املتصفح تكون، كالتالي:والنتيج
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3-1-4-5- bufferToggle(): 

، بحيث البارامتر األول هو الذي bufferingاما هذه الدالة فلها من اسمها نصيب، حيث تتيح لنا ان نحدد بداية ونهاية 

 بذلك مع الدالة  Observableيحدد البداية ويكون عبارة عن 
ا
ية الفترة الزمن اني فيحدد، اما البارامتر الثbufferمتشابها

سمى  function ويكون على شكل دالة Subscriberقبل ان يتم ارسالها إلى  الالزمة إليقاف التخزين املؤقت
ُ
 Closerوت

Function، ارسال القيم املخزنة إلى  وعند انتهاء الوقت يتمsubscriber  
ا
 مرة أخرى  وايضا

ا
 .إعادة تخزين القيم مؤقتا

  املثال التالي حيث سنقوم بإيقاف التخزين ملدة خمس ثواني، كالتالي:عطي ولتوضيح، لنُ 

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { fromEvent, interval } from 'rxjs'; 

import { tap, map, bufferToggle } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  @ViewChild('btn', { static: true }) private btn: ElementRef; 

 

  value = 0; 

  bufferedValues: number[]; 

  count = -1; 

 

  ngOnInit(): void { 

    const clicks = fromEvent(this.btn.nativeElement, 'click'); 

    interval(1000) 

      .pipe( 

        tap((value: number) => { 

          this.value = value + 1; 

        }), 

        map(() => Math.floor(Math.random() * 100)), 

        bufferToggle(clicks, () => { 

          return interval(5000); 

        }) 

      ) 

      .subscribe((values) => (this.bufferedValues = values)); 

  } 

} 
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3-1-5- Windowing Operators: 

 املقصود بها الدوال التالية:

 window () 

 windowCount() 

 windowTime() 

 windowWhen() 

 windowToggle() 

 ما ألسماء دوال 
ا
 Observableتستقبل  وتقوم وظيفتها بانها، Bufferingكما نالحظ ان األسماء لهذه الدوال مشابه نوعا

حال وليس على شكل مصفوفة كما هو ال Observableعلى شكل  Observableالخاصة بهذا الـللقيم  emitتقوم بعمل و 

  .bufferingفي دوال 

عيد 
ُ
  Higher Order Mappingدوال الـ أحديفالبد من استخدام  Observableوبما انها ت

ا
 .كما تعلمنا سابقا

على حسب نوع دالة  – وفق شرط معين او فترة زمنية معينةللقيم املخزنة لديها  emitانها في كل مرة تقوم بعمل  كما

window –  فإنها تقوم بعملemit نافذة  لها على شكل مجموعة جديدة 
ا
سمى هذه املجموعة مجازا

ُ
، وهكذا windowوت

جديد ولكن  Observableالحتواء هذه القيم )هذه النافذة هي باألصل عبارة عن كل قيم جديدة يتم انشاء نافذة جديدة 

 يتم تسميتها نافذة 
ا
 (.windowمجازا

 ، كالتالي:اما اآلن لنستعرض جميع هذه الدوال على ُعجالة
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3-1-5-1- window(): 

 –ان صحة التسمية  –وهو املتحكم  Observableحيث انها تستقبل بارامتر واحد من النوع  bufferوهي مشابهه لدالة 

 وبناءا عليه يتم انشاء نافذه جديدة تحتوي على مجموعة من القيم.

ذا الزر سيتم انشاء نافذه جديدة تحتوي على ولتوضيح لنعطي املثال التالي، حيث فيه يوجد زر وعند الضغط على ه

ليكون املتحكم من النوع  fromEventلتوليد القيم والدالة  intervalمجموعة من القيم، وسوف نستخدم الدالة 

Observable:كالتالي ، 

 app.component.htmlملف 

<div class="text-center p-2"> 

  <button class="btn btn-primary btn-lg w-75 m-2" #btn (click)="getNewWindow()"> 

    New Window 

  </button> 

</div> 

 
 

 نضيف االسطر التالية: componentلهذا  styleوفي ملف 

 app.component.scssملف 

.style-window-element { 

  display: inline-block; 

  border: 1px solid gray; 

  border-radius: 50%; 

  margin: 10px; 

  background: honeydew; 

  padding: 10px; 

  width: 50px; 

  text-align: center; 

} 

 
 

 نضيف الشفرات البرمجية التالية في ملف 
ا
 ، كالتالي:classواخيرا

 app.component.tsملف 

import { 

  Component, 

  ElementRef, 

  OnInit, 

  Renderer2, 

  ViewChild, 

} from '@angular/core'; 

import { fromEvent, interval } from 'rxjs'; 

import { mergeAll, window } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 
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}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  @ViewChild('btn', { static: true }) private btn: ElementRef; 

 

  value = 0; 

 

  constructor(private element: ElementRef, private renderer: Renderer2) {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    const click$ = fromEvent(this.btn.nativeElement, 'click'); 

    interval(1000) 

      .pipe(window(click$), mergeAll()) 

      .subscribe((value) => { 

        this.value = value; 

        this.createElement(value); 

      }); 

  } 

 

  getNewWindow(): void { 

    const hr = this.renderer.createElement('hr'); 

    this.renderer.appendChild(this.element.nativeElement, hr); 

    this.createElement(this.value); 

  } 

 

  private createElement(value: number): void { 

    const div = this.renderer.createElement('div'); 

    const text = this.renderer.createText(value.toString()); 

    this.renderer.addClass(div, 'style-window-element'); 

    this.renderer.appendChild(div, text); 

    this.renderer.appendChild(this.element.nativeElement, div); 

  } 

} 

 
 

رسومي الذي يخص هذه الدالة هو ما تم التأشير عليه بالسهم، اما باقي االسطر البرمجية فهي فقط إلعطاء شكل 

 Angular Component andوتوضيحي لك عزيزي املتعلم عند تشغيل التطبيق، وقد تم شرح اغلبها في كتابنا املعنون 

Services .وهو جزء من هذه السلسلة 

 واآلن لنقوم بتشغيل التطبيق ولنرى النتيجة، كالتالي:
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 نالحظ مع كل ضغطة يتم انشاء نافذة جديدة وفيها قيم جديدة.

3-1-5-2- windowCount(): 

ولها من أسمها نصيب حيث تقوم هذه الدالة بأخذ مجموعة من القيم يتم تمرير عددها لهذه الدالة على شكل بارامتر 

 .windowلكل نافذة 

 ولتوضيح لنعطي املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, Renderer2, ViewChild,} from '@angular/core'; 

import { interval } from 'rxjs'; 

import { mergeAll, windowCount } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private element: ElementRef, private renderer: Renderer2) {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    interval(1000) 

      .pipe( 

        windowCount(3), 

        tap(() => { 

          const hr = this.renderer.createElement('hr'); 

          this.renderer.appendChild(this.element.nativeElement, hr); 
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        }), 

        mergeAll() 

      ) 

      .subscribe((value) => { 

        const div = this.renderer.createElement('div'); 

        const text = this.renderer.createText(value.toString()); 

        this.renderer.addClass(div, 'style-window-element'); 

        this.renderer.appendChild(div, text); 

        this.renderer.appendChild(this.element.nativeElement, div); 

      }); 

  } 

} 

 
 

 ولنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:

 

 ر.لهذه الدالة على شكل بارامت 3لها في نافذة جديدة، والسبب ألننا مررنا القيمة  emitنالحظ كل ثالث قيم يتم عمل 

3-1-5-3- windowTime(): 

خالل فترة زمنية معينة، وتستقبل بارامتر على شكل رقم ُيمثل الوقت  Observableللـ emitبعمل اما هذه الدالة فتقوم 

مرر  windowCountبامللي ثانية، وهي تختلف عن الدالة السابقة 
ُ
حيث هناك كنا نقول نأخذ عدد قيم مشابهه للرقم امل

بحسب الوقت  windowعلى شكل نافذة  Observableللـ emitوقت وتقوم بعمل  windowTimeلدالة، اما هنا في الدالة 

، Observableلهذه القيم على شكل  emitاملمرر وعند انتهاء الوقت وهنالك قيم جديدة تقوم بإنشاء نافذة جديدة وعمل 

 وهكذا إلى ان تنتهي من جميع القيم.

 ولتوضيح لنعطي املثال التالي:
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 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, Renderer2, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { fromEvent, interval, Observable } from 'rxjs'; 

import { map, mergeAll, tap, windowTime } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private element: ElementRef, private renderer: Renderer2) {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    interval(Math.floor(Math.random() * 2000)) 

      .pipe( 

        windowTime(5000), 

        tap(() => { 

          const hr = this.renderer.createElement('hr'); 

          this.renderer.appendChild(this.element.nativeElement, hr); 

        }), 

        mergeAll(), 

        map(() => Math.floor(Math.random() * 1000)) 

      ) 

      .subscribe((value) => { 

        const div = this.renderer.createElement('div'); 

        const text = this.renderer.createText(value.toString()); 

        this.renderer.addClass(div, 'style-window-element'); 

        this.renderer.appendChild(div, text); 

        this.renderer.appendChild(this.element.nativeElement, div); 

      }); 

  } 

} 

 
 

 windowCount، ومن ثم في الدالة Observableعدد القيم في كل لكي يختلف  intervalنالحظ مررنا قيم عشوائية لدالة 

لنافذة جديدة تحتوي على مجموعة من القيم العشوائية، اما اآلن  emitأي كل خمس ثواني قم بعمل  5000مررنا القيمة 

 لنشاهد النتيجة في املتصفح:
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3-1-5-4- windowWhen(): 

  windowهذه الدالة مشابهه لدالة 
ا
 Observableعلى شكل  –إن صحة التسمية  – عن استقبال املتحكم ولكن عوضا

ريدها باإلضافة إلى االسطر البرمجية 
ُ
يتم استخدامه هنا على شكل دالة، وفي محتوى هذه الدالة نكتب أي شفرة برمجية ن

 الخاصة بتحديد متى يتم انشاء نافذة جديدة.

ونضيف وقت عشوائي بحيث عند  windowWhenإلى دالة  functionولتوضيح لنعطي املثال التالي، حيث سنمرر دالة 

 مرور هذا الوقت قم بفتح نافذة جديدة، كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, Renderer2 } from '@angular/core'; 

import { interval } from 'rxjs'; 

import { map, mergeAll, tap, windowWhen } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private element: ElementRef, private renderer: Renderer2) {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    interval(1000) 

      .pipe( 

        windowWhen(() => interval(Math.random() * 4000)), 

        tap(() => { 

          const hr = this.renderer.createElement('hr'); 
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          this.renderer.appendChild(this.element.nativeElement, hr); 

        }), 

        mergeAll(), 

        map(() => Math.floor(Math.random() * 1000)) 

      ) 

      .subscribe((value) => { 

        const div = this.renderer.createElement('div'); 

        const text = this.renderer.createText(value.toString()); 

        this.renderer.addClass(div, 'style-window-element'); 

        this.renderer.appendChild(div, text); 

        this.renderer.appendChild(this.element.nativeElement, div); 

      }); 

  } 

} 

 
 

 اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:

 

3-1-5-5- windowToggle(): 

 اما هذه الدالة فتستقبل بارامترين األول يحدد متى يبدأ والثاني على شكل دالة يحدد فترة او الوقت لقراءة القيم

 .Observableوإعادتها بنافذة على شكل 

 ولتوضيح لنعطي املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { fromEvent, interval } from 'rxjs'; 

import { mergeAll, windowToggle } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 
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  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    const clicks = fromEvent(document, 'click'); 

    interval(2000) 

      .pipe( 

        windowToggle(clicks, () => interval(5000)), 

        mergeAll() 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 

 

 

3-1-6- reduce() Operators: 

 لدالة  هذه الدالة
ا
  reduceمشابهة ايضا

ا
 والفرق الجوهري هو scanمشابهه لدالة  في مصفوفات الجافا سكريبت، وايضا

 هائي.لناتج الن emitللقيم مع كل عملية دمج وانما بعد االنتهاء من دمج جميع القيم تقوم بعمل  emitانها ال تقوم بعمل 

 وهي scanمثلها مثل الدالة وهذه الدالة 
ا
 لها استخدامات شائعة وهي دمج وجمع البيانات ولها استخدامات اقل شيوعا

 اجراء العمليات الحسابية على القيم الرقمية.
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؟ واإلجابة تعتمد على احتياجك انت عزيزي املتعلم reduceومتى نستخدم  scanاما السؤال املهم وهو متى نستخدم 

ريد فق
ُ
م إذا اهي املناسبة  reduceط الناتج النهائي لعملية دمج البيانات او العملية الحسابية فلعل الدالة فإذا كنت ت

 ُيفضل استخدام الدالة 
ا
ريد قراءة والتعامل مع كل عملية دمج للبيانات او ناتج كل عملية حسابية فعندئذ

ُ
 .scanكنت ت

 كالتالي: اما اآلن لنستعرض بعض األمثلة البسيطة على هذا الدالة،

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { reduce } from 'rxjs/operators'; 

import { of } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    of(1, 2, 3, 4, 5) 

      .pipe( 

        reduce((value: number, acc: number) => { 

          return value * acc; 

        }, 1) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 scanبالدالة  reduceسوف تالحظ عزيزي املتعلم ان النتيجة هي حاصل الضرب النهائي لجميع القيم، قم بتغيير الدالة 

 وشاهد الفرق؟

 هذه املرة، كالتالي: reduceواآلن لنستعرض مثال آخر لدمج مجموعة من البيانات وسنستخدم الدالة 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { reduce } from 'rxjs/operators'; 

import { of } from 'rxjs'; 

 

export interface Person { 

  age: number; 

  name: string; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 
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}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    of( 

      { age: 22, name: 'Fahd' }, 

      { age: 55, name: 'Bader' }, 

      { age: 24, name: 'Saad' }, 

      { age: 40, name: 'Fahd' } 

    ) 

      .pipe( 

        reduce((value: Person[], acc: Person) => { 

          return [acc, ...value]; 

        }, []) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 وسوف نالحظ ان الذي يظهر هي نتيجة الدمج النهائية لجميع هذه البيانات، كالتالي:

 

3-1-7- Operator ()pairwise: 

 لدالة 
ا
 وخصوصا

ا
 Observablesلوجدنا اننا أشرنا ان وظيفة هذه الدالة هي دمج قيم مجموعة من الـ zipلو رجعنا قليال

الثاني وتجمعهما في  Observableاألول وأول قيمة من الـ Observableمع بعضها البعض، بحيث تأخذ اول قيمة من الـ

  Observablesلهذه املصفوفة، ومن ثم تنتقل للقيمة الثانية من كال الـ emitمصفوفة ومن ثم تعمل 
ا
األول والثاني وايضا
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لهذه املصفوفة، وهكذا إلى ان تنتهي من جميع الـقيم ولو كان هنالك قيمة في  emitتجمعهما في مصفوفة وتعمل 

 فسيتم اهمال هذه القيمة.الثاني  Observableاألول ولكن ال يوجد ما يقابله في الـ Observableالـ

 مهمة الدالة 
ا
 ما لدالة  pairwiseتقريبا

ا
ذ ، مع وجود بعض االختالفات البسيطة، اما أوجه الشبه فهي تأخzipمشابهة نوعا

 ال تعمل  emitكل قيمتين وتجمعهما في مصفوفة ومن ثم تعمل 
ا
ألول قيمة إلى تتحصل على  emitلهذه املصفوفة وايضا

واحد  Observableكي تعمل لهم دمج على شكل مصفوفة، اما أوجه االختالف فهذه الدالة تتعامل مع القيمة التالية ل

 هي تأخذ القيمة األولى والثانية ومن ثم
ا
م الثانية والثالثة وهكذا إلى ان تنتهي من جميع القي وتعمل دمج لقيمه، وايضا

 ال توجد أي قيم ممكن ان يتم اهمالها ألنها تأخذ كل
ا
ع القيمة مقيم والقيمة التي تليها ومن ثم تأخذ القيمة التي تليها  وأخيرا

 التي تلي هذه القيمة األخيرة وهكذا إلى ان تنتهي من جميع القيم.

 ولتوضيح لنعطي املثال التالي:

 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from, zip } from 'rxjs'; 

import { pairwise } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  ngOnInit(): void { 

    const x1 = ['Faisal', 'Saad']; 

    const x2 = [35, 28]; 

    const x3 = ['Faisal', 35, 'Saad', 28]; 

 

    zip(from(x1), from(x2)).subscribe(console.log); 

 

    from(x3).pipe(pairwise()).subscribe(console.log); 

  } 

} 
 

 والنتيجة تكون كالتالي:
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3-1-8- Operator ()toArray: 

لجميع القيم  emitومن ثم تعمل  Observableث تقوم هذه الدالة باالنتظار إلى ان يكتمل الـولها من أسمها نصيب حي

 لو كان لدينا مجموعة من البيانات على شكل مصفوفة ومن ثم احتجنا أن  على شكل مصفوفة.
ا
ولها استخداماتها فمثال

عيد  ألي سبب من األسباب وبعد االنتهاء –تجزئة املصفوفة  – flattenنعمل لها 
ُ
ريد أن ن

ُ
من اجراء العمليات الضرورية ن

ريد ان نجمعها في مصفوفة 
ُ
هذه البيانات إلى اصلها وهو على شكل مصفوفة، او إذا اتتنا بيانات مجزئة من األساس ون

جري عليها بعض العمليات الضواحد لك
ُ
 رورية.ي ن

يانات على شكل مصفوفة من الكائنات األولى مجموعتين من البنفترض انه لدينا  لنعطي مثال حيث عن طريقهولتوضيح 

ل سيارة تتضمن من ضمن 
ُ
تحتوي على بيانات الشركات املصنعة للسيارات، والثانية تحتوي على بيانات السيارات وك

 الخاص بكل شركة مصنعة لسيارة املحددة. idبياناتها 

يات ولتكن على سبيل املثال ان نبحث بهذه ملصفوفة بيانات السيارات ومن ثم نجري بعض العمل flatوسوف نقوم بعمل 

 نعيد تجميع هذه البيانات على شكل  idالبيانات ومن ثم نغير رقم 
ا
الخاص بالشركة املصنعة باسم الشركة، واخيرا

 مصفوفة، كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from } from 'rxjs'; 

import { map, toArray } from 'rxjs/operators'; 

 

export interface Company { 

  companyId: number; 

  companyName: string; 

} 

export interface Car { 

 zipالنتيجة مع الدالة 

 pairwiseالنتيجة مع الدالة 
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  carId: number; 

  carName: string; 

  companyId: number; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  private companies: Company[] = [ 

    { 

      companyId: 1, 

      companyName: 'Toyota', 

    }, 

    { 

      companyId: 2, 

      companyName: 'Nissan', 

    }, 

  ]; 

 

  public cars: Car[] = [ 

    { 

      carId: 1, 

      carName: 'Camry', 

      companyId: 1, 

    }, 

    { 

      carId: 2, 

      carName: 'Avalon', 

      companyId: 1, 

    }, 

    { 

      carId: 3, 

      carName: 'Land Cruiser', 

      companyId: 1, 

    }, 

    { 

      carId: 4, 

      carName: 'Patrol', 

      companyId: 2, 

    }, 

    { 

      carId: 3, 

      carName: 'Maxima', 

      companyId: 2, 

    }, 

  ]; 
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  ngOnInit(): void { 

    from(this.cars) 

      .pipe( 

        map((car: Car) => { 

          const { carId, carName, companyId } = car; 

          const companyName = companyId === 1 ? 'Toyota' : 'Nissan'; 

          return { carId, carName, companyName }; 

        }), 

        toArray() 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 قمت  carsبينما مصفوفة بيانات السيارات اسميتها  companiesكما نالحظ مصفوفة بيانات الشركات اسميتها 
ا
وايضا

لكي نضع تعريف ووصف لهذه البيانات، ومن ثم اضفنا بعض البيانات العشوائية والخطوة  interfacesبتعريف اثنين 

لتالعب  map، ومن ثم استخدمنا الدالة fromباستخدام الدالة  carsصفوفة او تجزئة مل flatالتي تليها  قمنا بعمل 

 استخدمنا الدالة 
ا
 لكي نقوم بجمع ودمج البيانات. toArrayوتحويل وتعديل البيانات وأخيرا

 

3-1-9- expand() Operator: 

 Designوالذي هو عبارة عن في أغلب لغات البرمجة ومنها لغة الجافا سكريبت  Recursionهذه الدالة نفس مفهوم 

Pattern ومن تطبيقاته ،Recursive Function  عيد نفسها أي تعمل
ُ
 لنفسها من داخل الدالة. returnوهي عبارة عن دالة ت

وفي الحقيقة الكالم بهذا املوضوع شاسع وليس هنا املقام لشرحه وتستطيع عزيزي املتعلم الرجوع إلى العديد من املراجع 

بشكل أعمق عن هذا املفهوم واملفاهيم  لالطالع Design Patternsجنبية وبالتحديد تلك التي تتحدث عن العربية واأل 

 األخرى.

عيد  Observableحيث تستقبل هذه الدالة  expandولنرجع اآلن إلى محور حديثنا وهو دالة 
ُ
جديد  Observableوت

وتقوم هذه الدالة بعمل إعادة لنفسها وتنفيذ األسطر إلى  طبع،يحتوي على القيم بعد التعديد إذا كان هنالك تعديل بال
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عيد نفسها فالبد أن تكون اإلعادة على شكل 
ُ
ماال نهاية إلى ان نضع شرط بداخلها يوقف هذه الدالة، وبما أنها ت

Observable.وليس قيمة عادية ، 

 ولتوضيح لنعطي املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { EMPTY, of } from 'rxjs'; 

import { expand } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    of(1) 

      .pipe( 

        expand((val: any) => { 

          return val === 10 ? EMPTY : of(val + 1); 

        }) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

وهذه  expandيحتوي على قيمة واحدة ومررنا هذه القيمة على دالة  Observableيوجد لدينا كما تالحظ عزيزي املتعلم 

الدالة قامت بتكرار نفسها ووضعنا شرط بحيث إذا أصبحت القيمة تساوي عشرة أوقف هذه الدالة وذلك باستخدام 

عيد القيمة ُمضاف لها واحد على ش EMPTYالدالة 
ُ
ويتضح  Observableكل وإذا لم يكن اسمع لدالة بتكرار نفسها ولكن ن

 في األمر 
ا
 .of(val + 1)هذا جليا

 اما النتيجة في املتصفح، فتكون كالتالي:
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3-1-10- groupBy() Operator: 

، Functionوم هذه الدالة بكل بساطة بتجميع مجموعة من البيانات وفق معيار معين نمرره لهذه الدالة على شكل دالة تق

 
ُ
 Higherالبد ان نستخدم أحدى دوال  Observableلذلك لقراءة هذا الـ Observableعيد وتستقبل هذه الدالة قيمة وت

Order Mapping:ولتوضيح لنعطي املثال التالي ، 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from, Observable } from 'rxjs'; 

import { groupBy, mergeMap, toArray } from 'rxjs/operators'; 

 

export interface IData { 

  id: number; 

  name: string; 

  city: string; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  data: Observable<IData> = from([ 

    { id: 1, name: 'Faisal', city: 'Riyadh' }, 

    { id: 2, name: 'Saad', city: 'Jeddah' }, 

    { id: 3, name: 'Fahd', city: 'Riyadh' }, 

    { id: 4, name: 'khalid', city: 'Makkah' }, 

    { id: 5, name: 'Ali', city: 'Riyadh' }, 

  ]); 

  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    this.data 

      .pipe( 

        groupBy((value: IData) => value.city), 

        mergeMap((valuesGrouped: Observable<IData>) => { 

          return valuesGrouped.pipe(toArray()); 

        }) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

، وقمنا بتجميع هذه البيانات بناءا على املدينة dataكما تالحظ عزيزي املتعلم يوجد مجموعة من البيانات ممثلة باملتغير 

ا، ومن ثم استخدمنا كل مجموعة على حد emitمع بعض ويعمل لها  Groupingبحيث جميع املدن املتشابهة يتم عمل لها 
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  mergeMapالدالة 
ا
وقمنا فقط بتجميع كل مجموعة  Observableلكي نستقبل الناتج من هذه الدالة والذي هو ايضا

على شكل مصفوفة، والناتج سيكون ثالث مصفوفات األولى تحتوي على البيانات املشتركة باسم مدينة الرياض، 

 شتركة باسم مدينة جدة واملصفوفة األخير باسم مدينة مكة، كالتالي:واملصفوفة الثانية تحتوي على البيانات امل

 

 ان نقسم النتيجة النهائية إلى مصفوفتين فقط، املصفوفة األولى تحتوي على جميع البيانات 
ا
 نستطيع مثال

ا
كما ايضا

ا األمر باستبدال األمر املشتركة باسم مدينة الرياض واملصفوفة الثانية تحتوي على جميع البيانات األخرى، ويتم هذ

 التالي:

 

 بهذا األمر:

 

 وتكون النتيجة:
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وبما أننا قمنا بتجميع كل بيانات وفق خاصية محددة كما فعلنا في املثال السابق حيث قمنا بتجميع البيانات وفق 

 ان
ا
عدل في املثال السابق بحيث نقوم التشارك باسم املدينة، فمن هذا املنطلق نستطيع ايضا

ُ
بتجميع األسماء فقط  ن

 وفق التشارك باسم املدينة، كالتالي:

 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from, Observable } from 'rxjs'; 

import { groupBy, mergeMap, toArray } from 'rxjs/operators'; 

 

export interface IData { 

  id: number; 

  name: string; 

  city: string; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  data: Observable<IData> = from([ 

    { id: 1, name: 'Faisal', city: 'Riyadh' }, 

    { id: 2, name: 'Saad', city: 'Jeddah' }, 

    { id: 3, name: 'Fahd', city: 'Riyadh' }, 

    { id: 4, name: 'khalid', city: 'Makkah' }, 

    { id: 5, name: 'Ali', city: 'Riyadh' }, 

  ]); 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 
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    this.data 

      .pipe( 

        groupBy( 

          (value: IData) => value.city, 

          (value: IData) => value.name 

        ), 

        mergeMap((group: Observable<any>) => group.pipe(toArray())) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 واعطينا عليه اكثر من م groubByمررنا لدالة تعلم كما تالحظ عزيزي امل
ا
ثال، بارامترين األول وهو الذي تعرفنا عليه سابقا

 بتجميع  groupByالتجميعية الفرعية لتجميعية األساسية، وكأننا نقول لدالة أما الثاني فهو الذي يمثل 
ا
قومي اوال

فقط من البيانات التي  nameئيسية قومي باستخراج الخاصية البيانات بناءا على اسم املدينة ومن ثم في كل تجميعية ر 

 قمنا 
ا
 بتجميع هذه البيانات في مصفوفة، وتكون النتيجة كالتالي:تم تجميعها، وأخيرا

 

عيد هذين الخاصيتين على  idو nameوفي حال أردنا ان نستخرج خاصيتين وهما 
ُ
فهنالك عدة طريق منها وابسطها ان ن

 ستبدال األمر:من خالل اشكل كائن 
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 باألمر التالي:

 

 وتكون النتيجة، كالتالي:

 

حافظ على املعيار األساس ي الذي قمنا بعمل تجميع على أساسه والذي في مثالنا هذا 
ُ
ريد أن ن

ُ
ولكن ماذا لو افترضنا اننا ن

 مسمى آخر وهو cityهو 
ا
 ة معه في النتيجة النهائية.مع البيانات املشترك key، بحيث ندمج هذا key، وُيطلق عليه ايضا

 اننا Observableاثنين  groubByينتج لدينا من الدالة ونستطيع القيام بهذا األمر بكل بساطة، حيث 
ا
، ولقد تعلمنا سابقا

 concatو zipواحد باستخدام مجموعة من الدوال الجاهزة مثل  Observableفي  Observableنستطيع دمج اكثر من 

 و ...الخ. mergeو

ريد دمج كل  zipالذي ُيناسبنا من هذه الدوال هو و 
ُ
األول مع البيانات املشتركة معه والتي  Observableفي الـ keyألننا ن

قابله في الـ
ُ
 الثاني بعد تحويلها إلى مصفوفة، كالتالي: Observableت

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 
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import { from, GroupedObservable, Observable, of, zip } from 'rxjs'; 

import { groupBy, mergeMap, toArray } from 'rxjs/operators'; 

 

export interface IData { 

  id: number; 

  name: string; 

  city?: string; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  data: Observable<IData> = from([ 

    { id: 1, name: 'Faisal', city: 'Riyadh' }, 

    { id: 2, name: 'Saad', city: 'Jeddah' }, 

    { id: 3, name: 'Fahd', city: 'Riyadh' }, 

    { id: 4, name: 'khalid', city: 'Makkah' }, 

    { id: 5, name: 'Ali', city: 'Riyadh' }, 

  ]); 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    this.data 

      .pipe( 

        groupBy( 

          (value: IData) => value.city, 

          (value: IData) => { 

            const { id, name } = value; 

            return { id, name }; 

          } 

        ), 

        mergeMap((valuesGrouped: GroupedObservable<string, IData>) => { 

          return zip(of(valuesGrouped.key), valuesGrouped.pipe(toArray())); 

        }) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 Observableيكون نص لذلك لكي نقوم بدمجه مع الـ keyألن  Observable)بعد تحويله إلى  keyنالحظ قمنا بعمل دمج الـ

 Observableمع الـ ( Observableالبد من تحويله إلى  concatالثاني باستخدام إحدى دوال الدمج وبالتحديد الدالة 

 الثاني إلى مصفوفة. Observableالثاني بعد تحويل قيم الـ
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 Riyadhاألول ولنفرض ان قيمته  keyوالنتيجة النهائية عبارة عن مجموعة من املصفوفات املصفوفة األولى تحتوي الـ

 على مصفوفة فرعية بداخلها قيم البيانات األخرى املشتركة جميعها بن
ا
، وهكذا باقي keyفس هذا الـوتحتوي ايضا

 املصفوفات، ولنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:

 

3-2- Filtering Operators: 

سمى  pipeوبعدما استعرضنا املجموعة األولى من دوال 
ُ
بحيث تشترك جميعها في  Transformation Operatorsوالتي ت

إلى شكل آخر سواء باقتطاع جزء من البيانات او دمج وتحوير جزء محدد وهو االتاحة لتعديل وتحويل البيانات من شكل 

، سننتقل اآلن إلى مجموعة اخرى من دوال 
ا
س pipeالبيانات او ...الخ وغيرها من الدوال التي تكلمنا عنها سابقا

ُ
مى والتي ت

Filtering Operators تيح لنا كمبرمجين في ترشيح وفلترة او اقتطاع جزء من
ُ
البيانات، كأن نأخذ او  وهي الدوال التي ت

او ان نقتطع جزء معين من القيم وفق شرط محدد او ان نبحث عن قيمة محددة،  Observableقيمة او آخر قيمة من الـ

 وغيرها الكثير والتي سنتكلم عنها بإذن هللا في هذا الجزء.

3-2-1- filter() Operator: 

 ان نقول انها من الدوال ولعل هذه الدالة من اهم وأشهر هذه املجموعة استخدا
ا
، ليس هذا فحسب نستطيع ايضا

ا
ما

 إلى جنب مع دوال  Rxjsاملشهورة وكثيرة االستخدام في مكتبة 
ا
 .Mappingجنبا

في مصفوفات الجافا سكريبت حيث تقوم بعمل فلترة للبيانات وفق شرط معين ُيمرر  filterاما وظيفتها فهي مشابهه لدالة 

يسمح بمرور  trueفإذا كانت قيمة الشرط  true/false، وهذا الشرط ُيعيد قيمة منطقية Functionلها على شكل دالة 

 يطبق عليها الشر  falseالبيانات اما إذا كانت 
ا
ط فسوف يتجاهل هذه البيانات، ومن ثم ينتقل إلى البيانات التالية وايضا

عطى له، وهكذا إلى ان ينتهي من جميع البيانات.
ُ
 امل
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التي تكون على شكل مصفوفة بشكل مباشر،  Observableمع البيانات الـهمة في هذه الدالة انها ال تتعامل وهنالك نقطة م

 أي تجزئة لكي تستطيع قراءة كل بيانات لوحدها وتطبيق الشرط عليها. flattingوانما يجب ان يتم عملها لها 

 ولتوضيح، لنعطي املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from, Observable } from 'rxjs'; 

 

export interface IData { 

  id: number; 

  name: string; 

  city?: string; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  data: Observable<IData> = from([ 

    { id: 1, name: 'Faisal', city: 'Riyadh' }, 

    { id: 2, name: 'Saad', city: 'Jeddah' }, 

    { id: 3, name: 'Fahd', city: 'Riyadh' }, 

    { id: 4, name: 'khalid', city: 'Makkah' }, 

    { id: 5, name: 'Ali', city: 'Riyadh' }, 

  ]); 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

  } 

} 

 
 

وكما هو معروف  fromكما نالحظ في األعلى لدينا مجموعة من البيانات وهذه البيانات قمنا بقراءتها باستخدام الدالة 

 ان نقوم بعمل فلترة لهذه البيا flattenمل ان هذه الدالة تقوم بع
ا
ريد مثال

ُ
نات للبيانات أي تجزئة هذه البيانات، اآلن ن

 ، كالتالي:filter، وللقيام بهذا االمر سوف نستخدم الدالة Riyadhبحيث نستقطع منها األشخاص الذين يسكنون في 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from, Observable } from 'rxjs'; 

import { filter } from 'rxjs/operators'; 

 

export interface IData { 

  id: number; 

  name: string; 

  city?: string; 

} 
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@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  data: Observable<IData> = from([ 

    { id: 1, name: 'Faisal', city: 'Riyadh' }, 

    { id: 2, name: 'Saad', city: 'Jeddah' }, 

    { id: 3, name: 'Fahd', city: 'Riyadh' }, 

    { id: 4, name: 'khalid', city: 'Makkah' }, 

    { id: 5, name: 'Ali', city: 'Riyadh' }, 

  ]); 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    this.data 

      .pipe( 

        filter((val: IData) => val.city === 'Riyadh'), 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 

 valتستقبل بارامتر اسميته  functionبدون اسم وهذه الـ functionومررنا لها دالة  filterكما هو واضح استخدمنا الدالة 

فهو  function، اما من ناحية محتوى هذه الـObserverبحيث يتم عن طريقه تخزين البيانات والقيم القادمة لنا من الـ

فإذا  Riyadhيساوي  valواملتمثل في البارامتر  Observerقادمة لنا من هذا الـبكل بساطة شرط بسيط وهو هل القيم ال

األخرى في حال وجودها  Pipesوسيتم السماح لهذه البيانات باملرور إلى دوال  trueكان يساوي سيتم إعادة قيمة منطقية 

 سيتم  Subscriptionاو إلى 
ا
قة، مع حذف البيانات الساب valتخزينها في مباشرة، ومن ثم ينتقل إلى البيانات الثانية وايضا

 سيطبق نفس الشرط لكي يتم السماح او تجاهل هذه البيانات، وفي النهاية ستكون النتيجة كالتالي:
ا
 وايضا
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 .filterبعد الدالة  toArrayرجاعها إلى مصفوفة نستخدم الدالة البيانات ُمجزئة وفي حال اردنا ا كما نالحظ تم عرض

على شكل مصفوفة، ففي هذه الحالة لدينا مجموعة من الحلول  Observerمن الـفرض ان البيانات قادمة لنا اما أالن لن

الخاصة باملصفوفات وليست الدالة الخاصة  filterنستخدم الدالة  mapوفي داخل الدالة  mapمنها استخدام الدالة 

ومن ثم  Higher Order Mappingتخدام إحدى دوال للبيانات باس flatting، والحل الثاني هو ان نعمل Rxjsبمكتبة 

رجعها لشكلها األساس ي وهي مصفوفة، كالتالي: toArrayومن ثم نستخدم الدالة  filterنستخدم الدالة 
ُ
 لكي ن

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from, Observable, of } from 'rxjs'; 

import { filter, mergeAll, toArray } from 'rxjs/operators'; 

 

export interface IData { 

  id: number; 

  name: string; 

  city?: string; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  data: Observable<IData[]> = of([ 

    { id: 1, name: 'Faisal', city: 'Riyadh' }, 

    { id: 2, name: 'Saad', city: 'Jeddah' }, 

    { id: 3, name: 'Fahd', city: 'Riyadh' }, 

    { id: 4, name: 'khalid', city: 'Makkah' }, 

    { id: 5, name: 'Ali', city: 'Riyadh' }, 

  ]); 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    this.data 

      .pipe( 

        mergeAll(), 

        filter((val: IData) => val.city === 'Riyadh'), 

        toArray() 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

على شكل مصفوفة، ومن ثم استخدمنا  Observableلكي نجعل قيم الـ ofكما تالحظ عزيزي املتعلم استخدمنا الدالة 

جزئ هذه املصفوفة ومن ثم مررنا هذه البيانات على الدالة  mergeAllالدالة 
ُ
 ارجعنا البيانات إلى شكلها  filterلكي ن

ا
واخيرا

 سوف تكون النتيجة بشكلها النهائي كالتالي:الطبيعي على شكل مصفوفة، و 
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3-2-2- find() Operator: 

لذلك  وال تختلف عنها إال أنها تقوم بقراءة او بيانات ينطبق عليها الشرط وتتجاهل الباقي، filterهذه الدالة مشابهه لدالة 

من بين مجموعة من   –ال يتكرر  –نستخدمها في حال أردنا البحث عن بيانات وحيدة، كأن نبحث عن رقم موظف وحيد 

 في مصفوفات الجافا سكريبت، ولتوضيح لنعطي املثال التالي: findاألرقام، وهذه الدالة بذلك مشابهه لدالة 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { Observable, of } from 'rxjs'; 

import {  find, mergeAll } from 'rxjs/operators'; 

 

export interface IData { 

  id: number; 

  name: string; 

  city?: string; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  data: Observable<IData[]> = of([ 

    { id: 1, name: 'Faisal', city: 'Riyadh' }, 

    { id: 2, name: 'Saad', city: 'Jeddah' }, 

    { id: 3, name: 'Fahd', city: 'Riyadh' }, 

    { id: 4, name: 'khalid', city: 'Makkah' }, 

    { id: 5, name: 'Ali', city: 'Riyadh' }, 

  ]); 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 
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    this.data 

      .pipe( 

        mergeAll(), 

        find((val: IData) => val.city === 'Riyadh') 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

تعلم في تطبيقك ألي سبب من األسباب ان تكون ولكن في حال أردت عزيزي امل toArrayوبما انه وحيد قمت بحذف دالة 

 .toArrayالنتيجة النهائية على شكل مصفوفة فال ضير من استخدام الدالة 

 

3-2-3- Taking Operators: 

 واملقصود فيها الدوال التالية:

 take() 

 takeUntil() 

 takeWhile() 

 takeLast() 

، ولكنها تختلف في كيفية Observableنات ومن ثم تقوم بإغالق الـوهذه الدوال بصفة عامة تقوم باقتطاع جزء من البيا

 .Observableهذا االقتطاع وآلية إيقاف الـ
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3-2-3-1- take(): 

عبر عن عدد البيانات 
ُ
هذه الدالة تقوم باقتطاع جزء من البيانات معلوم لدينا حيث تستقبل قيمة رقمية وهذه القيمة ت

ريد اقتطاعها من الـ
ُ
 ، ولتوضيح لنعطي املثال التالي:Observable، ومن ثم يتم اغالق هذا الـObservableالتي ن

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { interval } from 'rxjs'; 

import { map, take } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    interval(1000) 

      .pipe( 

        map((value: number) => Math.floor(Math.random() * 100000) + value), 

        take(6), 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 
 

ل ثانية يتم عمل  Observableلكي نولد  intervalكما هو واضح قمنا باستخدام دالة 
ُ
 emitمن القيم الرقمية و، بحيث ك

، ومن ثم استخدمنا mapوائية باستخدام الدالة لقيمة رقمية وهذه القيمة قمنا بالتالعب فيها وتحويلها إلى قيمة عش

 .Observableقيم فقط ومن ثم نغلق هذا الـ 6ألخذ اول  takeالدالة 
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3-2-3-2- takeUntil(): 

اما هذه الدالة فنستخدمها في حالة ان القيم غير معروفة لدينا، وانما في حال حدوث ش يء ما نقوم بإغالق هذا 

وعندما يقوم هذا  Observableآخر، حيث هذه الدالة تستقبل  Observableهو ، وهذا الش يء Observableالـ

 بعمل اغالق للـ emitبعمل  Observableالـ
ا
م األول واالكتفاء بالقيم التي ت Observableلقيمه ستقوم هذه الدالة تلقائيا

 من قبل. emitعمل لها 

االستخدام من قبل املطورين، ومن اشهر استخداماتها في مع العلم ان هذه الدالة تعتبر من الدوال املشهورة وكثيرة 

Angular  في حال كان لديناcomponent  يقوم بعملsubscribe لـObservable من خارج هذا الـcomponent  كأن يكون

 في 
ا
ريد عند االنتقال من هذا الـserviceمثال

ُ
لكي  Observableآخر ان يتم اغالق هذا الـ componentإلى  component، ون

عيد  componentال ُيرهق ويستهلك ذاكرة جهاز مستخدم التطبيق الخاص بك، وعند الرجوع إلى هذا الـ
ُ
مرة أخرى ن

subscribe .وجلب البيانات 

 subscriptionاألول هو الذي يقوم بعمل  componentبحيث الـ componentولتوضيح لنفرض انه لدينا اثنين 

األول إليه ويوجد  componentاما الثاني فال يعمل ش يء وانما وضعناه لكي ننتقل من الـ serviceفي ملف  Observableللـ

 األول. componentبه زر لكي نرجع مرة أخرى للـ

 قم عزيزي املتعلم بإنشاء ملف 
ا
، وفي حال كنت ال تعرف componentsجديد وعدد اثنين  serviceومما قيل سابقا

 شرح كل ش يء تريده.وهو جزء من هذه السلسة، وتم فيه  angular components and servicesانصحك بمراجعة كتابي 

 إلى ملف 
ا
 ، ونضيف السطر التالي:serviceوبعد االنتهاء من انشاء امللفات، سنذهب اوال

 test.service.tsملف 

import { Injectable } from '@angular/core'; 

import { interval, Observable } from 'rxjs'; 

 

@Injectable({ 

  providedIn: 'root', 

}) 

export class TestService { 

  public timer: Observable<number> = interval(1000); 

  constructor() {} 

} 

 
 

 عزيزي املتعلم في حال عدم معرفتك Routing، نقوم بضبط إعدادات وتهيئة app-routing.module.tsوفي ملف 
ا
، وايضا

 وهو جزء من هذه السلسلة angular routing and modulesانصحك باالطالع على كتابي  Routingية التعامل مع الـبكيف

 app-routing.module.tsملف 

import { NgModule } from '@angular/core'; 

import { RouterModule, Routes } from '@angular/router'; 

import { AppComponent } from './app.component'; 

import { SubComponent } from './sub/sub.component'; 
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import { Sub2Component } from './sub2/sub2.component'; 

 

const routes: Routes = [ 

  { path: '', component: AppComponent }, 

  { path: 'component1', component: SubComponent }, 

  { path: 'component2', component: Sub2Component }, 

]; 

 

@NgModule({ 

  imports: [RouterModule.forRoot(routes)], 

  exports: [RouterModule], 

}) 

export class AppRoutingModule {} 

 
 

ضيف الـ app.component.htmlومن ثم نذهب إلى ملف 
ُ
 التالي: Markupون

 app.component.htmlملف 

<h1>Home Component</h1> 

<hr /> 

<router-outlet></router-outlet> 

 
 

من  Observableلكي نستدعي الـ classوبالتحديد إلى ملف الـ subاألول والذي اسميته  componentاما اآلن لنذهب إلى الـ

شاهد املشكtakeUntil، بدون ان نستخدم الدالة subscribeومن ثم نعمل لها  serviceملف 
ُ
لة التي حلتها لنا هذه ، لكي ن

 الدالة.

 sub.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { TestService } from '../test.service'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-sub', 

  templateUrl: './sub.component.html', 

  styleUrls: ['./sub.component.scss'], 

}) 

export class SubComponent implements OnInit { 

  constructor(private test: TestService) {} 

  ngOnInit(): void { 

    this.test.timer.subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

ومن ثم عملنا لها  serviceمن ملف  Observableوالتي تمثل الـ timerكما تالحظ عزيزي املتعلم استدعينا الخاصية 

subscribe واآلن لنذهب إلى ملف ،template لنفس الـcomponent  ضيف زر التوجه إلى
ُ
 الثاني. componentلكي ن

 sub.component.htmlملف 

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center"> 

  <h1 class="m-5">Component1</h1> 
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  <a class="btn btn-secondary" routerLink="/component2">Go To Component2</a> 

</div> 
 

ضيفه هو زر للرجوع إلى الـ componentاما 
ُ
ل الذي سوف ن

ُ
 األول، كالتالي: componentالثاني فك

 sub2.component.htmlملف 

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center"> 

  <h1 class="m-5">Component2</h1> 

  <a class="btn btn-primary" routerLink="/component1">Go To Component1</a> 

</div> 
 

 اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، ومن ثم نعلق على املشكلة وكيفية حلها:

 

 Observableمن الـ consoleوعرض القيم في الـ subscriptionوبنفس الوقت تم عمل  component1نالحظ تم تشغيل 

لكي ننتقل اليه وهذا اإلجراء سينقلنا إلى  Go To Component2، واآلن لنقم بالضغط على زر serviceالقادم من الـ

component2 وتدمير الـcomponent1 :بما فيه من اكواد وشفرات برمجية، كالتالي 
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يستقبل ويعرض البيانات، على الرغم من انه تم تدمير  subscriptionاليزال ولكن  component2نالحظ تم االنتقال إلى 

component1 وعدم حاجتنا لهذه القيم، وهذا يؤدي إلى استهالك موارد الجهاز لدى مستخدمي تطبيقك، لذلك نحتاج ،

منها استخدام دالة  Rxjsتبة في حال عدم الحاجة إليه، وهنالك عدة طرق تقدمها لنا مك Observableإن نغلق هذا الـ

takeUntil  عند 
ا
ننفذ  Destroyذات االسم  lifecycle hookوبالتحديد في دالة  component1تدمير حيث نستطيع مثال

 –ألي قيمة  emitبحيث اول ما يتم عمل  takeUntilويتم تمريره إلى الدالة  Observableأمر معين وهذا االمر عبارة عن 

وإيقاف  takeUntilسيتم تفعيل الدالة  – Observableيم وانما فقط ما يهمنا ان تكون قيمة على شكل هنا ال نهتم بالق

، األساس ي، ولنكتفي اآلن بالسرد النظري ولننتقل إلى الجزء العملي وكتابة الشفرات البرمجية، حيث Observableهذا الـ

، وكما subjectعن طريق الدالة  emitنعمل  Destroyدالة وفي  takeUntilونمررها إلى الدالة  subjectسنستخدم الدالة 

 ال يهمنا في هذا املثال ماذا تكون هذه القيمة فقط ان هذا الـ
ا
لقيمة ولو كانت  emitقام بعمل  Observableفلنا سابقا

 فارغة، كالتالي:

تستطيع عزيزي  Lifecycle hooksودوال  componentsمالحظة: في حال كان لديك ضبابية وعدم فهم لكيفية التعامل مع 

 وهو جزء من هذه السلسلة. Angular Components and Servicesاملتعلم الرجوع إلى كتابي 

 sub.component.tsملف 

import { Component, OnDestroy, OnInit } from '@angular/core'; 

import { Subject } from 'rxjs'; 

import { takeUntil } from 'rxjs/operators'; 

import { TestService } from '../test.service'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-sub', 

  templateUrl: './sub.component.html', 

  styleUrls: ['./sub.component.scss'], 

}) 

 

export class SubComponent implements OnInit, OnDestroy { 

  private notifier = new Subject(); 

  constructor(private test: TestService) {} 

  ngOnInit(): void { 

    this.test.timer.pipe(takeUntil(this.notifier)).subscribe(console.log); 

  } 

 

  ngOnDestroy(): void { 

    this.notifier.next(''); 

  } 

} 

 
 

ريده  – notifierواسميته  subjectكما نالحظ عرفنا متغير على انه 
ُ
بحيث يكون  –لك حرية اختيار االسم الذي ت

 Observableبحيث تمثل الشرط الذي عن طريقه يتم إيقاف الـ takeUntilالذي سنمرره إلى الدالة  Observableالـ

 في دالة 
ا
منا في مثالنا هنا ألي قيمه فنحن كما اشرنا بأكثر من مره ال يه emitتم عمل  ngOnDestroyاألساس ي، واخيرا
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هذا  takeUntilلكي تلتقط الدالة  Observableألي قيمه بواسطة هذا الـ emitالقيم فالذي يهمنا هو ان يتم فقط عمل 

 ، اما اآلن لنشاهد النتيجة كالتالي:timerاألساس ي الذي اسميناه  Observableوتغلق الـ Observableالـ

 

 

 وهذا هو املتوقع. Observableتم اغالق وإيقاف الـ component2كما نالحظ عند االنتقال إلى الـ

 من البداية، كالتالي Observableيتم إعادة استقبال الـ component1وعند الرجوع مرة أخرى إلى 
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 ان تعمل 
ا
 تجدر اإلشارة انه ليس الزاما

ا
زي يلقيمة فارغة ولكن هنا في مثالنا ال نهتم في القيم وقد تحتاج عز  emitواخيرا

 لقيم معينة. emitاملتعلم في تطبيقك ان تعمل 

3-2-3-3- takeWhile(): 

وعن طريق  functionبنفس مهام اخواتها سابقات الذكر، والفرق انها هنا تستقبل دالة هذه الدالة بسيطة حيث تقوم 

حدد متى يتم إيقاف الـ
ُ
 ، كالتالي:Observableهذه الدالة ن

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { takeWhile } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    of(2, 4, 6, 3, 8, 10) 

      .pipe( 

        takeWhile((val: number) => { 

          return val % 2 === 0; 

        }) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 
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 takeWhileيحتوي على مجموعة من األعداد، وقمنا بتمريره على الدالة  Observableينا كما تالحظ عزيزي املتعلم لد

وتجاهل  Observableلكي نقتطع جزء معين منه وفق شرط معين ومن ثم بشكل تلقائي تقوم هذه الدالة بإغالق هذا الـ

 كون النتيجة كالتالي:باقي القيم، والشرط الذي مررناه لدالة هو قم باقتطاع اإلعداد الزوجية فقط، وت

 

 takeWhileأي لم يتم تحقق الشرط )اقصد بالدالة هي البارامتر التي تم تمريرها لدالة  falseنالحظ عندما إعادة الدالة 

على الرغم من انها اعداد زوجيه، ولكن هذه طبيعة دالة  10و 8( تم تجاهل باقي القيم األخرى Functionعلى شكل دالة 

takeWhile لم يتحقق الشرط تكتفي بالقيم املوجودة لديها وقد حققت الشرط وتجاهل الباقي مع اغالق  عندما

وفي حال تحقق الشرط تقرأ  Observableالتي تقرأ جميع قيم الـ filter، وهي بذلك تختلف عن الدالة Observableالـ

 القيمة وتتجاهل القيم التي لم تحقق الشرط.

وفي  falseوقيمته االفتراضيه  true/falseل بارامتر اختياري آخر وتكون قيمته منطقيه تستقب takeWhileكما ان الدالة 

 ، كالتالي:لم تحقق الشرطفإن هذه الدالة تقرأ القيم التي  trueحال قمنا بتغييرها إلى 

 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { takeWhile } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    of(2, 4, 6, 3, 8, 10) 



 

224 

      .pipe( 

        takeWhile((val: number) => { 

          return val % 2 === 0; 

        }, true) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 

 

 

 takeWhileوهي القيمة التي بسببها بم يتحقق الشرط وبالتالي قامت الدالة  3كما تالحظ عزيزي املتعلم تم قراءة القيمة 

 وتجاهل بقية القيم. Observableبإغالق الـ

3-2-3-4- takeLast(): 

في نهاية القيم وليس في  Observableحيث تستقطع مجموعة من القيم من الـ takeاما هذه الدالة فهي عكس الدالة 

 ، كما في املثال التالي:takeالبداية كما هو الحال في الدالة 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { takeLast } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 
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export class AppComponent implements OnInit { 

 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    of(2, 4, 6, 3, 8, 10).pipe(takeLast(2)).subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 تالي:، كالtakeLastإلى الدالة  2ألننا مررنا العدد  Observableوهما آخر قيمتين من الـ 10و 8والنتيجة، ستكون القيمة 

 

3-2-4- Skipping Operators: 

 واملقصود فيها الدوال التالية:

 skip() 

 skipUntil() 

 skipWhile() 

 skipLast() 

نا نأخذ القيم في حال تحقق الشرط ونتجاهل باقي القيم  takingوهذه الدوال عكس دوال 
ُ
عند اول قيمة حيث هناك ك

ونقرأ القيم عند اول قيمة لم تحقق  تحقق الشرطي حال ف Skip Values قوم بتجاهل القيمتحقق الشرط، اما هنا فتلم 

 الشرط وما يليها من قيم.
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3-2-4-1- skip(): 

 لهذه الدالة، كالتالي: هر يمر الذي تم ت بحسب العدد Observableهذه الدالة تستقبل قيمة رقمية ويتم تجاهل قيم الـ

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { skip } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    of(2, 4, 6, 3, 8, 10) 

      .pipe( 

        skip(2), 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 
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3-2-4-2- skipUntil(): 

بقة لذلك سوف نقوم بتطبيق املثال الذي قمنا بتطبيقه على الدالة السا takeUntilاما هذه الدالة فهي عكس الدالة 

 ، كالتالي:subذو االسم  Componentفي الـ Classوالـ Templateمع تعديل في ملفي الـ

 sub.component.htmlملف 

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center"> 

  <h1 class="m-5">Component1</h1> 

  <a class="btn btn-secondary" routerLink="/component2">Go To Component2</a> 

  <h1 class="m-5">Skipped Values: {{ values }}</h1> 

</div> 

 

 

 sub.component.tsملف 

import { Component, OnDestroy, OnInit } from '@angular/core'; 

import { Subject } from 'rxjs'; 

import { skipUntil, tap } from 'rxjs/operators'; 

import { TestService } from '../test.service'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-sub', 

  templateUrl: './sub.component.html', 

  styleUrls: ['./sub.component.scss'], 

}) 

export class SubComponent implements OnInit, OnDestroy { 

  private notifier = new Subject(); 

  values = 0; 

  constructor(private test: TestService) {} 

  ngOnInit(): void { 

    this.test.timer 

      .pipe( 

        tap((val: number) => (this.values = val)), 

        skipUntil(this.notifier) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

 

  ngOnDestroy(): void { 

    this.notifier.next(''); 

  } 

} 

 
 

 فتبقى كما هي بدون تعديل، ولنشاهد النتيجة كالتالي: takeUntilاما باقي ملفات مثال الدالة 
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 tapوقد اظهرتها هنا لتوضيح فقط حيث استخدمت الدالة  Skippedفي البداية ظهرت لنا القيم التي تم عمل لها 

 بإذ
ا
 اآلن لنضغط على الزر ونرى النتيجة:ن هللا( إلظهار هذه القيم، )سنشرحها الحقا

 

 لقيمة ما تم قراءة القيم وتجاهل القيم السابقة. emitنالحظ عندما تم عمل 

3-2-4-3- skipWhile(): 

 قيمةللقيم طاملا الشرط متحقق وعندما لم يتحقق الشرط تقرأ القيمة التالية مع ال skipاما هذه الدالة فتقوم بعمل 

 ، كالتالي:Functionحيث تستقبل دالة  takeWhileالتي لم تحقق الشرط، وهي مشابهه لدالة 
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 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { skipWhile } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    of(2, 4, 6, 3, 8, 10) 

      .pipe( 

        skipWhile((val: number) => { 

          return val % 2 === 0; 

        }) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 والنتيجة:

 

3-2-4-4- skipLast(): 

بحسب العدد الذي تم  Observableوتختلف عنها انها تقوم بعمل تجاهل آلخر قيم الـ skipهذه الدالة هي مشابهه لدالة 

 تمريره لها، كالتالي:
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 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { takeLast } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    of(2, 4, 6, 3, 8, 10) 

      .pipe( 

        skipLast(2) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 والنتيجة:

 

 كما نالحظ تم تجاهل آخر قيمتين.

3-2-5- Distinctness Operators: 

 واملقصود فيها الدوال التالية:

 distinct() 
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 distinctUntilChanged() 

 distinctUntilKeyChanged() 

 من خالل حذف القيم املتشابهة، وتختلف في Observableهذه الدوال تتشارك فيما بينها بوظيفة فلترة وترشيح قيم الـ

 الخاص بكل دالة. Syntaxآليه هذه الفلترة و

3-2-5-1- distinct(): 

 واي قيم متشابهة سيتم حذفها مباشرة، كالتالي: Observableتقوم بقراءة جميع القيم في الـهذه الدالة 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { distinct } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    of(2, 4, 4, 4, 6, 3, 3, 8, 10, 11, 11, 11, 11) 

      .pipe(distinct()) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 لترشيح وحذف القيم املتكررة. distinctيحتوي على قيم متشابهة لذلك استخدمنا الدالة  Observableكما نالحظ لدينا 
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 Observableهذا الـ هذا في حال كانت القيم من نوع واحد كما في املثال السابق ولكن ماذا لو كانت لدينا قيم مختلفة من

ل كائن يحتوي على 
ُ
ريد ان نحذف القيم من نوع من أنواع هذه البيانات، كأن يكون لدينا مصفوفة من الكائنات وك

ُ
ون

 ان نحذف القيم املتكررة في خاصية معينة من كل كائن.
ا
ريد مثال

ُ
 مجموعة من الخصائص، ون

وهذه الدالة  functionمرر لها باراميتر اختياري عبارة عن دالة ومن ثم ن distinctوللقيام بذلك نستطيع استخدام دالة 

ريد ان نعمل لها فلترة ونحذف قيمها املتكررة، كالتالي:
ُ
عيد الخاصية التي ن

ُ
 تمثل كل كائن ومن ثم ن

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from } from 'rxjs'; 

import { distinct } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    from([ 

      { id: 1, name: 'Faisal' }, 

      { id: 2, name: 'Saad' }, 

      { id: 3, name: 'Fahd' }, 

      { id: 1, name: 'Khalid' }, 

    ]) 

      .pipe(distinct((values: any) => values.id)) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 idللخاصية  returnإلى هذه الدالة ومن ثم استخدمنا الطريقة املختصرة لعمل إعادة  Functionكما نالحظ مررنا دالة 

ريد ان حذف القيم املتكررة بها.
ُ
 التي ن
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3-2-5-2- distinctUntilChanged(): 

 [2 ,2 ,3 ,2 ,2 ,1]بحذف القيم املتشابهة لكن بشرط ان تكون متتالية، بحيث لو كان لدينا االعداد هذه الدالة تقوم 

لو  التي تقوم بحذف جميع القيم املتشابهة بحيث تكون النتيجة distinctبعكس الدالة  [2 ,3 ,2 ,1]فان النتيجة ستكون 

 .distinct [1, 2, 3]استخدمنا الدالة 

حيث عندما يقوم املستخدم بكتابة  inputوفي الغالب يتم استخدام هذه الدالة في اجراء عمليات البحث من خالل 

 بإذن هللا عندما نتطرق حروف معي
ا
نة فنستطيع استخدام هذه الدالة لتعامل مع هذه الحاالت، وسوف نتطرق لها الحقا

 .debounceTimeإلى دالة 

 ، كالتالي:distinctUntilChangedوأالن لنستعرض مثال على دالة 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { distinctUntilChanged } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    of(2, 4, 4, 4, 6, 3, 3, 8, 10, 11, 11, 0, 11, 11) 

      .pipe(distinctUntilChanged()) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 
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تكررة ُيقال هنا من حيث إذا كان لدينا خاصية من ضمن كائن نستطيع حذف القيم امل distinctونفس ما قيل في الدالة 

 حيث نمرر دالة  syntaxولكن هنا 
ا
 Functionوهذه  distinctUntilChangedعلى شكل بارامتر لـ Functionمختلف قليال

 ا، كالتالي:نمرر لها بارامترين األول يمثل القيمة األولى والثاني يمثل القيمة الثانية التي تليها، بحيث نعمل مقارنة بينه

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from } from 'rxjs'; 

import { distinctUntilChanged } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    from([ 

      { id: 1, name: 'Faisal' }, 

      { id: 2, name: 'Faisal' }, 

      { id: 3, name: 'Saad' }, 

      { id: 4, name: 'Fahd' }, 

      { id: 5, name: 'Fahd' }, 

      { id: 6, name: 'Khalid' }, 

      { id: 7, name: 'Fahd' }, 

    ]) 

      .pipe( 

        distinctUntilChanged((value1: any, value2: any) => { 

          return value1.name === value2.name; 

        }) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 وتكون النتيجة:املتتالية، لكل كائن بحيث نلغي األسماء املتشابهة  nameباملقارنة بين خاصية كما تالحظ قمنا 
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3-2-5-3- distinctUntilKeyChanged(): 

 يمثل الخاصية stringأفضل وأسهل، فهنا نمرر لدالة نص  Syntaxاما هذه الدالة فهي مشابهة لدالة السابقة ولكن بي 

ريد ان نعمل مقارن
ُ
 ة بينها وحذف املتكرر منها بشرط ان تكون القيم متتالية، كالتالي:التي ن

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { from } from 'rxjs'; 

import { distinctUntilKeyChanged } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    from([ 

      { id: 1, name: 'Faisal' }, 

      { id: 2, name: 'Faisal' }, 

      { id: 3, name: 'Saad' }, 

      { id: 4, name: 'Fahd' }, 

      { id: 5, name: 'Fahd' }, 

      { id: 6, name: 'Khalid' }, 

      { id: 7, name: 'Fahd' }, 

    ]) 

      .pipe(distinctUntilKeyChanged('name')) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 ، كما هو الحال في الدالة السابقة.Functionلهذه الدالة فقط ولم نمرر  nameفقط الخاصية  كما نالحظ مررنا
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3-2-6- *Timing Operators: 

 واملقصود فيها الدوال التالية:

 debounceTime() 

 auditTime() 

 throttleTime() 

لفترة زمنية معينة يتم تمريرها لهذه  Observableجميع هذه الدوال تشترك فيما بينها بوظيفة تأخير استقبال قيم الـ

 م.الدوال على شكل باراميتر بامليلي ثانية، لكي نقوم بفلترة هذه القيم، وتختلف بآلية هذا التأخير وطريقة استقبال القي

3-2-6-1- debounceTime(): 

ستخدم في العادة في عمليات البحث املباشر في قا
ُ
ت عدة البيانات او في االقتراحالعل هذه الدالة من أشهر هذه الدوال وت

autocomplete  التي تتصل بقاعدة البيانات لجلب وعرض هذه االقتراحات، كما هو الحال في محرك البحثGoogle 

 لو كان لديك بريد 
ا
حيث عندما نقوم بكتابة حرف معين سيتم االتصال بسيرفر معين ويظهر لك اقتراحات، او مثال

ريد التأكد مبا
ُ
شرة من خالل مربع النص واملستخدم يكتب في مربع النص بحيث نبحث في قاعدة البيانات الكتروني وت

 ونظهر رسالة للمستخدم بأن هذا البريد ُمتاح من عدمه.

ل ضغطة على لوحة املفاتيح ان يتم االتصال بقاعدة البيانات وانما 
ُ
ريد مع ك

ُ
ريد ان نأخذ وهذه الحاالت وغيرها ال ن

ُ
لقيم ان

 من مربع الن
ا
ص ميلي ثانية )ن 500ص التي كتبها املستخدم ومن ثم نقوم بتأخير أرسالها لفترة زمنية معينة كأن تكون مثال

تيح لنا القيام بهذا األمر بكل بساطة
ُ
 .ثانية( ومن ثم يتم ارسال هذه القيم لسيرفر، لذاك أتت لدينا هذه الدالة التي ت

ريد ان يتأخر فيهااما طريقتها بتأخير واستقبال البيانات فتتم م
ُ
ارسال  ن خالل تمرير باراميتر ُيمثل الفترة الزمنية التي ن

 
ا
  1000القيم كأن تكون مثال

ا
نية ومن ثم تنتظر ثا aميلي ثانية، ومن ثم تقوم باستقبال اول قيمة في مربع النص ولتكن مثال

ه القيمة ودمجها مع القيم السابقة ان وجدت واحدة فإذا تم ارسال قيمة أخرى خالل هذه الثانية فإنها ستقوم بقراءة هذ

 تنتظر فإذا تم ارسال قيمة خالل تثوم بإعادة 
ا
 تقوم بإعادة الوقت وتنتظر ثانية أخرى، وفي هذه الثانية ايضا

ا
وايضا

الخطوة السابقة وإذا لم يتم ارسال القيمة ستقوم بارسال هذه القيم، وتنتظر القيم الجديدة وهكذا إلى ان تنتهي من 

 جميع القيم.

 ولتوضيح لُنعطي املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { FormControl, FormGroup } from '@angular/forms'; 

import { interval } from 'rxjs'; 

import { debounceTime, tap } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 
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  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  form: FormGroup = new FormGroup({ 

    name: new FormControl(), 

  }); 

 

  counter = 0; 

 

  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    interval(1000) 

      .pipe( 

        tap(() => { 

          this.counter++; 

          if (this.counter === 5) { 

            this.counter = 0; 

          } 

        }) 

      ) 

      .subscribe(); 

 

    this.form.valueChanges 

      .pipe( 

        tap(() => (this.counter = 0)), 

        debounceTime(4000) 

      ) 

      .subscribe((data) => console.log(data)); 

  } 

} 

 
 

 من  Angular Formsبالوصول إلى مربع النص باستخدام  1كنوع من التغيير قمنا في النقطة 
ا
عرفة ومل ViewChild@بدال

 الرجاء مراجعة كتابي الذي يحمل نفس االسم وهو جزء من هذه السلسلة. Angular Formsاعمق عن 

، والغرض منها هو debounceTimeفهذه االسطر للتوضيح وليس لها عالقة من قريب او بعيد بالدالة  3و 2اما النقطة 

رجع العد مره أخرى ويعد اربع ثواني وفي حال كتابة أي ثواني وعند الوصول إلى اربع ثواني ي 4إلى  1عداد يقوم بالعد من 

 والسبب ألن سلوك الدالة 
ا
 تصفير العداد والبدء مجددا

ا
تقوم بتصفير  debounceTimeش يء في مربع النص يتم ايضا

 العداد والبدء من جديد عندما تأتي لها أي قيمة لذلك حاولت محاكاة هذا االمر من خالل هذه االسطر البرمجية.

ميلي ثانية وهذا معناه  4000حيث قمنا بتمرير  tapما النقطة األخيرة، فهذه االسطر هي التي تختص بهذه الدالة ما عدا الـا

ثواني فإذا تم ارسال قيمه لها خالل هذه األربع  4ومن ثم تنتظر  Observableان هذه الدالة سوف تستقبل القيمة من الـ

ن جديد واالنتظار اربع ثواني أخرى مع دمج القيم الجديدة مع القديمة وهكذا إلى ثواني ستقوم بتصفير العداد والبدء م

 ان تنتهي.
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 app.component.htmlملف 

<div> 

  <h1>{{ counter }}</h1> 

</div> 

<form [formGroup]="form">Name: <input formControlName="name" /></form> 

 
 

 عملنا اما هنا فقد قمنا فقط بربط أداة مربع ا
ا
للعداد لكي نستطيع  Bindingلنص مع االسم البرمجي الخاص بها، وايضا

 مشاهدته في املتصفح، كالتالي:

 

 كما نالحظ العداد مستمر في العد ومربع النص فارغ، اآلن لنقوم بكتابة حرف واحد في مربع النص ولنرى النتيجة:
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ربد عمل محاكاة لعمل
ُ
، وذلك ألننا عملنا  debounceTimeالدالة  نالحظ تم تصفير العداد ألننا ن

ا
كما أشرت سابقا

subscribe  ألداة مربع النص لكي نقرأ أي تغيير في قيمه على شكلObservable ومررنا هذه القيم على الدالة ،

debounceTime واآلن بعد مرور اربع ثواني سيتم ارسال هذه القيم وعرضها في ،console:كالتالي ، 

 

رسل من خالل هذا الـواالن لنق
ُ
  Observableوم بكتابة حرف آخر، وهذا معناه ان قيمة جديدة سوف ت

ا
وكما قلنا سابقا

بإعادة تصفير الوقت بدأ العد من جديد، وعند انتهاء الوقت  debounceTimeعند وجود قيمة جديدة ستقوم الدالة 

 في املحاكاة التي قمنا بعملها عن طريق ، ويتضconsoleولم يتم ارسال أي قيمة ستقوم بإرسال القيم إلى 
ا
ح هذا جليا

 العداد حيث عند كتابة أي قيمة سيتم تصفير هذا العداد، كالتالي:
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 ، كالتالي:consoleثواني سيتم عرض القيم في  4وبعد مرور 

 

 Add Debounce Time using RxJS  8|9Angular ، ومصدر املثال على الرابط التالي:اما اآلن لنعطي مثال آخر أكثر واقعية

to Optimize Search Input for API results from server « Freaky Jolly 6  عليه بعض التعديالت لتسهيل ولكي وقد أجريت

ريد شرحه.ال يتشتت انتباه
ُ
 ك إلى نقاط أخرى ويتم التركيز فقط على ما ن

وتقوم فكرة املثال على وجود مربع نص للبحث عن األفالم، وعند كتابة أي قيمة في مربع النص سيتم االتصال في قاعدة 

 معين للبحث وفق القيم املدخلة في مربع النص. APIبواسطة  IMDBبيانات تابعة ملوقع 

يكون مباشر وهذا يعني أي قيمة او أي تعديل يتم في مربع النص سيتم االتصال بقاعدة البيانات مع العلم ان البحث س

 للبحث عنه بشكل مباشر.

 واآلن لنستعرض الكود، كالتالي:

 app.component.htmlملف 

<div style="margin: 50px"> 

  <div class="container" style="text-align: center"> 

    <div class="row"> 

      <div class="col-12 text-center"> 

        <h1>Angular Search using Debounce in RXJS 6</h1> 

 

        <input 

          type="text" 

          #movieSearchInput 

          class="form-control" 

          placeholder="Type any movie name" 

        /> 

      </div> 

https://www.freakyjolly.com/angular-rxjs-debounce-time-optimize-search-for-server-response/
https://www.freakyjolly.com/angular-rxjs-debounce-time-optimize-search-for-server-response/
https://www.freakyjolly.com/angular-rxjs-debounce-time-optimize-search-for-server-response/
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    </div> 

    <div class="row" *ngIf="isSearching"> 

      <div class="col-12 text-center"> 

        <h4>Searching ...</h4> 

      </div> 

    </div> 

    <div class="row"> 

      <ng-container 

        *ngIf="apiResponse['Response'] == 'False'; else elseTemplate" 

      > 

        <div class="col-12 text-center"> 

          <div class="alert alert-danger" role="alert"> 

            {{ apiResponse["Error"] }} 

          </div> 

        </div> 

      </ng-container> 

 

      <ng-template #elseTemplate> 

        <div class="col-3" *ngFor="let movie of apiResponse['Search']"> 

          <div class="card" style="margin: 5px"> 

            <img class="card-img-top" src="{{ movie['Poster'] }}" /> 

            <div class="card-body"> 

              <h5 class="card-title">{{ movie["Title"] }}</h5> 

              <p class="card-text">Year: {{ movie["Year"] }}</p> 

            </div> 

          </div> 

        </div> 

      </ng-template> 

    </div> 

  </div> 

</div> 

 
 

 ملف 
ا
فقد أجريت عليه  classاملثال األصلي، اما ملف  لم اقم بأي تعديل عليه، وتركته كما هو موجود في templateاوال

 لتنفيذ التنسيقات. Bootstrapتم استخدام مكتبة  templateالتعديالت التالية: مع العلم انه في ملف 

 app.component.tsملف 

import { Component, ViewChild, ElementRef, OnInit } from '@angular/core'; 

import { debounceTime, map, distinctUntilChanged, switchMap, tap, filter } from 'rxjs/operators'; 

import { fromEvent } from 'rxjs'; 

import { ajax } from 'rxjs/ajax'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  @ViewChild('movieSearchInput', { static: true }) movieSearchInput: ElementRef; 
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  apiResponse: any[] = []; 

  isSearching = false; 

 

  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    fromEvent(this.movieSearchInput.nativeElement, 'keyup') 

      .pipe( 

        // get value 

        map((event: any) => event.target.value), 

 

        // if character length greater then 2 

        filter((res: any) => res.length > 2), 

 

        // show searching message 

        tap(() => (this.isSearching = true)), 

 

        // Time in milliseconds between key events 

        debounceTime(1000), 

 

        // If previous query is different from current 

        distinctUntilChanged(), 

 

        // connect db to get data by API 

        switchMap((textSearch: any) => { 

          return ajax({ 

            url: `http://www.omdbapi.com/?s=${textSearch}&apikey=e8067b53`, 

            method: 'get', 

            queryParams: textSearch, 

            crossDomain: true, 

          }); 

        }), 

        // return response property(The Data) 

        map((res: any) => res.response) 

      ) 

      // subscription for response 

      .subscribe({ 

        next: (response: any) => { 

          this.apiResponse = response; 

          this.isSearching = false; 

        }, 

        error: (error) => { 

          this.isSearching = false; 

        }, 

      }); 

  } 

} 
 

بطبيعة الحال لن استعرض جميع االسطر البرمجية لعدة أسباب منها ان هذه األوامر ُيفترض باملتعلم ان يكون ُملم بها 

ستخدم ajaxاو انها خارج نطاق هذا الكتاب مثل 
ُ
 Angularألننا في عالم  APIلالتصال بقواعد البيانات عن طريق  والتي ت
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مع هذه التقنيات، وسوف ُيسهل لنا التعامل  HttpClientجاهز اسمه  Moduleال نستخدم هذه الطريقة وانما لدينا 

فرد له فصل كامل بإذن هللا بهذا الكتاب نشرحه بالتفصيل.
ُ
 أ

 ما عدا الدالة نالحظ اننا استخدمنا عدد من الدوال وهذه 
ا
،  tapالدوال تعلمنا أغلبها مسبقا

ا
والتي سوف نشرحها مسبقا

والفائدة من استخدامنا لها هو استخراج القيمة املدخلة في مربع النص، ومن ثم قمنا بفلترة هذه  mapوأول دالة هي 

يم اكثر من حرفين اما إذا كانت في حالة كانت الق APIوالسبب لكي نبحث ونتصل بالـ filterالقيم بتمريرها على الدالة 

تساوي  isSearchingلكي نضع قيمة املتغير  tapحرفين وأقل فنتجاهل القيم وال نفعل ش يء، ومن ثم استخدمنا الدالة 

true  خفي رسالة للمستخدم في ملف
ُ
تعلمه ان التطبيق ُيجري عملية  templateوهذا املتغير نستخدمه لكي نظهر أو ن

رهق السيرفر  1000ومررنا لها القيمة  debounceTimeمنا الدالة بحث، ومن ثم استخد
ُ
ميلي ثانية )ثانية واحدة( لكي ال ن

بكثرة الطلبات ألنه في حال لم نستخدم هذه الدالة فإن أي تعديل او أي قيمة يتم كتابتها في مربع البحث سيتم ارسال 

رسلها لسيرفر وفي حال قام املستخدم  طلب لها في السيرفر لذلك نستخدم هذه الدالة بحيث كل ثانية
ُ
نأخذ القيم ون

ل بكتابة أي قيمة قبل انتهاء الثانية ستقوم هذه الدالة بإخذ القيم واالنتظار وتصفير العداد وانتظار ثانية من جديد قب

لكيال  distinctUntilChangedارسالها إلى السيرفر وبذلك قللنا من كثرة االتصال بالسيرفر، ومن ثم استخدمنا الدالة 

لسببين األول اننا سنتعامل مع  switchMapوانما نسمح بالقيم املختلفة، ومن ثم استخدمنا الدالة نمرر نفس القيم 

Higher Order Observables  في اتصالنا بالسيرفر باستخدام الدالة 
ا
عيد  ajaxويتضح هذا جليا

ُ
ألن هذه الدالة ت

Observable  
ُ
لغي االتصال السابق في حال وجوده وابداله باالتصال الجديد بالسيرفر اما السبب الثاني ألننا ن

ُ
ي أريد ان ن

الجديد )الرجاء الرجوع إلى الجزء  Observableموجود قم بإلغائه وضع مكانه الـ Observableبمعنى في حال كان هنالك 

من  responseرج فقط الخاصية لكي نستخ mapملعلومات أكثر(، ومن ثم استخدمنا الدالة  switchMapالخاص بالـ

 قد تختلف اسم هذه الخاصية من سيرفر إلى آخر ومن خاصية إلى أخرى، وأخيرا 
ا
االستجابة الخاصة بالسيرفر وطبعا

 وعرضنا القيم. subscribeعملنا 
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لها الشرط الذي  ومررنا filterنالحظ في حالة وجود حرفين فقط فلن يحدث ش يء وهذا هو املتوقع ألننا استخدمنا الدالة 

.
ا
 تكلمن عنه سابقا
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 الستجابة من السيرفر قمنا بعرضها. نالحظ عند رجوع ا

 .Angularفي عالم  distinctUntilChangedوالدالة  debounceTimeوفي الحقيقة هذه هي استخدامات دالة 

3-2-6-2- auditTime(): 

عيد تصفير الوقت عندما يتم عمل هذه الدالة  والفرق الوحيد ان debounceTimeهذه الدالة مشابهة لدالة 
ُ
 emitال ت

ل فترة زمنية محددة لدخول 
ُ
لقيمة جديدة اثناء فترة االنتظار، وهي بذلك مشابهة لعمل البواب الذي يفتح البوابة ك

 و 
ا
 يرجع ينتظر فترة زمنية مشابهة ملقدار الفترة الزمنية التي انتظرها سابقا

ا
فتح من ثم يقوم بالطالب وبعد دخولهم جميعا

 البوابة سواء كان هنالك طالب ام لم يكن.

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { FormControl, FormGroup } from '@angular/forms'; 

import { interval } from 'rxjs'; 

import { auditTime, tap} from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  form: FormGroup = new FormGroup({ 

    name: new FormControl(), 

  }); 

 

  counter = 1; 
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  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    interval(1000) 

      .pipe( 

        tap(() => { 

          this.counter++; 

          if (this.counter > 5) { 

            this.counter = 1; 

          } 

        }) 

      ) 

      .subscribe(); 

 

    this.form.valueChanges 

      .pipe(auditTime(3000)) 

      .subscribe((data) => console.log(data)); 

  } 

} 

 
 

 كما نالحظ سُنعيد تكرار نفس املثال السابق ولكن باستخدام هذه الدالة.

 app.component.htmlملف 

<div> 

  <h1>{{ counter }}</h1> 

</div> 

<form [formGroup]="form">Name: <input formControlName="name" /></form> 

 
 

 والنتيجة تكون كالتالي:
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للقيم التي وصلتها وال تهتم بوقت وصول  emitسوف تالحظ عزيزي املتعلم ان هذه الدالة تنتظر اربع ثواني ومن ثم تعمل 

رسل القيم ا
ُ
رى لتي لديها جميعها وترجع مرة أخهذه القيم إليها فقط الذي تهتم فيه هو انتظار فترة زمنية معينة ومن ثم ت

رسل القيم التي وصلتها وهكذا.
ُ
 عند انتهاء الفترة الزمنية ت

ا
 تنتظر فترة زمنية مشابهة لسابقة وايضا

3-2-6-3- throttleTime(): 

 عن الدوال السابقة، حيث تقوم بقراءة اول قيمة مباشرة ومن ثم تنتظر فترة زمنية 
ا
سلوك هذه الدالة تختلف قليال

عمل  معينة يتم تمريرها لها ومن ثم بعد انتهاء هذه الفترة تعود لقراءة القيم املتوفرة، مع انها قد تتجاهل القيم التي تم

emit .لها اثناء فترة االنتظار 

ريد ان يتم قراءة في بعض األحيان مؤشر الفأرة، حيث Eventsومن أشهر استخداماتها هو تعاملها مع احداث 
ُ
ل  ال ن

ُ
ك

 إذا كانت بشكلضغطة 
ا
ومن ثم  )نقرة( وانما نقرأ اول قيمة ومتكرر  تواليُم  تتم على الزر من قبل املستخدم وخصوصا

ننتظر فترة زمنية معينة مع تجاهل أي ضغطات من قبل املستخدم تتم على الزر اثناء هذه الفترة الزمنية وعند انتهاء 

عيد قراءة قيمة )نقرة( أ ولم تحدث استجابة الفترة
ُ
خرى، ومن أمثلتها زر التصويت حيث عندما يقوم املستخدم بالنقر ن

 من تكرار ارسال القيم متوالية.
ا
 على الزر سيقوم التطبيق باالتصال بالسيرفر مرة واحدة فقط وارسال القيمة بدال

د الضغط ولتوضيح لُنعطي مثال حيث نوضح عن طريقه كيفية االستفادة من هذه الدالة وذلك عن طريق وجود زر وعن

معين لجلب مجموعة من البيانات، لذلك سوف نستخدم هذه  apiعلى هذا الزر يتم االتصال بقاعدة بيانات عن طريق 

عيد 
ُ
عطل الزر وعند رجوع االستجابة من السيرفر ن

ُ
الدالة بحيث إذا تم الضغط على هذا الزر نأخذ اول ضغطة ومن ثم ن

ريد ان 
ُ
نوضحه هنا انه يمكن االستفادة من هذه الدالة ألن من خصائصها انها تأخذ تفعيل هذا الزر مرة أخرى، والذي ن

 اول قيمة )نقرة( لذلك نستفيد من هذه امليزة لتحقيق ما نصبو اليه في هذا املثال، كالتالي:

 app.component.htmlملف 

<button #btn class="btn btn-primary btn-lg m-4">get values</button> 

 
 

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { fromEvent } from 'rxjs'; 

import { ajax } from 'rxjs/ajax'; 

import { delay, mergeMap, tap, throttleTime } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  @ViewChild('btn', { static: true }) 

  private btn: ElementRef<HTMLButtonElement>; 

  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 
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    fromEvent(this.btn.nativeElement, 'click') 

      .pipe( 

        throttleTime(1000), 

        tap(() => (this.btn.nativeElement.disabled = true)), 

        delay(2000), 

        mergeMap(() => { 

          return ajax.getJSON('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts'); 

        }), 

        delay(2000), 

      ) 

      .subscribe((response: any[]) => { 

        console.log(response); 

        this.btn.nativeElement.disabled = false; 

      }); 

  } 

} 

 
 

حاكي تأخير االستجابة من ال delayنالحظ استخدمنا الدالة 
ُ
سيرفر ملدة ثانيتين وسوف نتكلم عنها بوقت الحق بإذن لكي ن

 هللا، اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:

 

 ولنقم اآلن بالضغط على الزر ونرى النتيجة:
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 نالحظ تم تعطيل الزر مع استقبال اول نقرة وتنفيذ االتصال بالسيرفر.

 

 تمت االستجابة وعرض البيانات بنجاح ف
ا
 مع إعادة تفعيل الزر. consoleي واخيرا

3-2-7- first()/last() Operators: 

 ، كما في املثال التالي:Observableهاتين الدالتين تأخذان اول قيمة او آخر قيمة من كل 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 
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import { first, last } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    const firstOpt = of(1, 2, 3, 4, 5, 6).pipe(first()); 

    const lastOpt = of(1, 2, 3, 4, 5).pipe(last()); 

 

    firstOpt.subscribe(console.log); 

    lastOpt.subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 والنتيجة:

 

ريد ونستطيع عن ط Functionكما نستطيع تمرير بارامتر اختياري على شكل دالة 
ُ
 قيمة محددة ن

ا
ريقه تحديد مثال

 ، كالتالي:Observableاقتطاعها من الـ

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { first, last } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 
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  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    const firstOpt = of(1, 2, 3, 4, 5, 6).pipe(first((val) => val === 3)); 

    const lastOpt = of(1, 2, 3, 4, 5).pipe(last((val) => val > 3)); 

 

    firstOpt.subscribe(console.log); 

    lastOpt.subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 والنتيجة:

 

 نستطيع تمرير قيمة افتراضية في حالة القيم املراد اقتطاعها غير موجودة في الـ
ا
 ، كالتالي:Observableواخيرا

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { first, last } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    const firstOpt = of(1, 2, 3, 4, 5, 6).pipe( 

      first((val) => val > 6, 'Nothing from First Operators') 

    ); 

    const lastOpt = of(1, 2, 3, 4, 5).pipe( 

      last((val) => val === 0, 'Nothing from Last Operators') 

    ); 

    firstOpt.subscribe(console.log); 

    lastOpt.subscribe(console.log); 

  } 
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} 
 

 والنتيجة:

 

3-2-8- single() Operator: 

استقطاع قيمة معينة وفق شرط معين،  لهما بغرض Functionفي حالة تمرير دالة  firstو lastهذه الدالة مشابهة لدالتي 

 اري اما في الدالتين فهو اختياري، كالتالي:والفرق ان في هذه الدالة اجب

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { single } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

 

  ngOnInit(): void { 

    of(1, 2, 3, 4, 5, 6) 

      .pipe(single((val) => val === 3)) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 والنتيجة:
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3-3- Join Operators: 

 
ا
 في قسم  Join، وهي مشابهة لعملها مع دوال combination operatorsوتسمى ايضا

ا
 Staticالتي تم التطرق لها سابقا

Operatorsة ، وفي الحقيقة هي مشابهة لها حتى باألسماء إلى اإلصدار السابع من مكتبRxjs ها تم تغيير األسماء لتفريق بين

 اما الوظيفة فهي واحدة. Static Operatorsوليست  Pipeable Operatorsبإن هذه الدوال هي  فقط بالتسمية

Pipeable Operators Static Operators 

zipWith zip 

concatWith concat 

mergeWith merge 

raceWith race 

combineLatestWith combineLatest 
 

، والسؤال Pipeable Operatorsلكل دالة لتفريق ومعرفة ان هذه الدوال تنتمي إلى  withكما نالحظ تم إضافة الكلمة 

والسبب انه في بعض موجودة،  Static Operatorsمنها إذا دوال الذي قد يتراود إلى ذهنك عزيزي املتعلم هو ما الفائدة 

ريد ان نعمل له دمج يكون فرعي من الـالثاني  Observableاألحيان الـ
ُ
 األول او انه يعتمد عليه لجلب Observableالذي ن

ريد ان نعمل دمج مع بيانات الطالب لكل معلم ففي هذه الحالة الـ
ُ
 Observableقيمه، كأن يكون لدينا بيانات معلمين ون

وي على بيانات املعلمين أي اننا نجلب بيانات الذي يحت Observableالذي يحتوي على قيم بيانات الطالب يعتمد على الـ

ه الخاص بكل معلم نجلب بيانات الطالب لذلك في مثل هذه الحالة نحتاج في حالة اردنا ان ندمج هذ idاملعلمين وبناءا على 

 لها. withفالبد ان نستخدم أحدى هذه الدوال مع إضافة مع بعضها البعض  Observablesالـ

 لتكرار فلن أع
ا
.ومنعا

ا
 يد شرح هذه الدوال مرة أخرى وذلك بسبب انها متشابهة بكل ش يء فلذلك نكتفي بما ذكرناه سابقا

مع العلم ان باقي الدوال نتعامل معها  zipواما من ناحية طريقة استخدام هذه الدوال فسوف اضرب مثال على الدالة 

وفيها نستخدم احدى دوال الدمج  pipeدم األساس ي ومن ثم نستخ Observableبنفس الطريقة، والتي هي كتابة الـ

ريده من الـ Observableالسابقة لندمج معها الـ
ُ
 .Observablesالثاني او أي عدد ن
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 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { zipWith } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  ngOnInit(): void { 

    of(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

      .pipe(zipWith(of('a', 'b', 'c', 'd', 'e'))) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

  constructor() {} 

} 

 
 

الثاني الذي يحتوي على قيم نصية،  Observableاألول يحتوي على قيم رقمية وقمنا بدمجه مع الـ Observableنالحظ الـ

 وسوف تكون النتيجة، كالتالي:

 

 zipوليس هذا فحسب وانما تم تطبيق كافة مفاهيم الدالة مع بعضها البعض  Observablesكما تالحظ تم دمج كال الـ

 لتكرار. zipWithمن خالل الدالة 
ا
 انني لن اشرح هذه الدوال منعا

ا
 لذلك قلت سابقا

ولكن هنالك في الحقيقة ثالث دوال، غير املوجودة في الجدول السابق وتعتبر جديدة لذلك سوف استعرضها بالشرح 

 والتفصيل.
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3-3-1- withLatestFrom(): 

رئيس ي وفي حال تغير قيم هذا  Observableوتقوم فكرتها في حال كان لدينا تعتبر هذه الدالة شائعة االستخدام، 

راقب التعديالت في الـ Observableيتم دمج هذه القيمة مع  Observableالـ
ُ
 Observableآخر. ويجب االنتباه انها ال ت

راقب فقط الـ
ُ
 األول. Observableالثاني وانما ت

لنعطي مثال، يكون فيه قائمتين، قائمة تحتوي على بيانات اقسام وقائمة أخرى تحتوي على بيانات املوظفين، ولتوضيح 

ريد انه في حالة اختيار 
ُ
 املوظفين نقوم بدمج هؤالء املوظفين املحددين مع القسم الخاص بهم من قائمة األقسام.ون

قدم
ُ
إمكانيات جيدة مع سهولة االستخدام، وتستطيع االطالع على جميع مميزاتها  ولتسهيل سوف استخدم قائمة جاهزة ت

ونذهب  Angularلذلك لنذهب إلى مشروع الـ npm (npmjs.com) -dropdown -multiselect-ngوتفاصيلها على هذا الرابط: 

، وملعرفة dropdown-multiselect-ng npm iونتأكد بأننا على نفس مسار املشروع ونكتب األمر التالي:  lterminaإلى 

 Angularالرجاء مراجعة كتابي  Angularواضافة املكتبات الخارجية في مشاريع الـ terminalكيفية التعامل مع 

Environment Setup مع العلم انه جزء من هذه السلسلة. 

 ونضيف السطر التالي: app.module.tsهذه املكتبة نذهب إلى ملف  وبعد إضافة

 app.module.tsملف 

import { HttpClientModule } from '@angular/common/http'; 

import { NgModule } from '@angular/core'; 

import { FormsModule, ReactiveFormsModule } from '@angular/forms'; 

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser'; 

 

import { AppRoutingModule } from './app-routing.module'; 

import { AppComponent } from './app.component'; 

import { NgMultiSelectDropDownModule } from 'ng-multiselect-dropdown'; 

 

@NgModule({ 

  declarations: [AppComponent], 

  imports: [ 

    BrowserModule, 

    HttpClientModule, 

    AppRoutingModule, 

    FormsModule, 

    ReactiveFormsModule, 

    NgMultiSelectDropDownModule.forRoot() 

  ], 

  providers: [], 

  bootstrap: [AppComponent], 

}) 

export class AppModule {} 

 
 

ضيف الـ app.component.htmlواآلن بعدما اضفنا املكتبة وقمنا بتهيئتها، لذهب اآلن إلى ملف 
ُ
 التالي: Markupون

https://www.npmjs.com/package/ng-multiselect-dropdown
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 app.component.htmlملف 

<div> 

  <ng-multiselect-dropdown 

    [placeholder]="'Please Select Department ...'" 

    [settings]="{ singleSelection: true, enableCheckAll: false }" 

    [data]="departments" 

    [(ngModel)]="selectedDepartment" 

    (onSelect)="onDepartmentSelect()" 

    (onDeSelect)="onDepartmentSelect()" 

    class="m-3" 

  > 

  </ng-multiselect-dropdown> 

  <ng-multiselect-dropdown 

    [placeholder]="'Please Select Employees ...'" 

    [settings]="{ singleSelection: false, enableCheckAll: false }" 

    [data]="employees" 

    [(ngModel)]="selectedEmployees" 

    (onSelect)="onEmployeeSelect()" 

    (onDeSelect)="onEmployeeSelect()" 

    class="m-3" 

  > 

  </ng-multiselect-dropdown> 

</div> 

 
 

ضيف التنسيقات التالية: styleوفي ملف 
ُ
 ن

 app.component.scssملف 

div { 

  display: flex; 

  flex-direction: column; 

  justify-content: center; 

} 

 
 

 في ملف 
ا
 نضيف االسطر البرمجية التالية: classوأخيرا

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of, Subject } from 'rxjs'; 

import { map, withLatestFrom } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

 

  employees = ['Faisal', 'Fahd', 'Saad', 'Bader', 'Ali']; 

  departments = [ 
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    'Production', 

    'Human Resource Management', 

    'Accounting and Finance', 

  ]; 

 

   

  selectedEmployees = []; 

  selectedDepartment = ''; 

  subjectEmployees = new Subject<string[]>(); 

  subjectDepartments = new Subject<string>(); 

 

  ngOnInit(): void { 

    this.subjectEmployees 

      .pipe( 

        withLatestFrom(this.subjectDepartments), 

        map(([emp, dept]) => { 

          return { employees: emp, department: dept.toString() }; 

        }) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

  constructor() {} 

 

  onDepartmentSelect(): void { 

    this.subjectDepartments.next(this.selectedDepartment); 

  } 

 

  onEmployeeSelect(): void { 

    this.subjectEmployees.next(this.selectedEmployees); 

  } 

} 

 
 

 تم تعريف مجموعة من البيانات العشوائية لكي نقوم بملء القائمتين. 1في النقطة 

يتم اختيارها من القائمتين فقمنا بتعريف مجموعة من املتغيرات بحيث اول متغيرين يحمالن القيم التي  2اما في النقطة 

مكن اختيار اكثر من موظف فلذلك تم تعريفها على انها مصفوفة بعكس املتغير الثاني ألنه ال يمكن اختيار إال وبما انه ي

. Observableفيمثالن الـقسم واحد، اما آخر متغيرين 
ا
 التي سوف نقوم بدمجهما الحقا

ض بحيث عند أي تغيير في قيم مع بعضها البع Observablesكتبنا االسطر البرمجية الالزمة لدمج هذه الـ 3والنقطة 

الخاص باألقسام والعكس غير صحيح أي انه ال يتم  Observableالخاص باملوظفين سيتم دمجها مع الـ Observableالـ

خرج البي mapالدمج في حالة أي تغيير يحدث في بيانات األقسام. ومن ثم مررنا القيم على الدالة 
ُ
انات بشكل منظم لكي ن

ويحتوي على مصفوفة من بيانات املوظفين اما الثاني  employeesاألول باسم  keysيحتوي على اثنين  وهو على شكل كائن

 فيحتوي على اسم القسم املختار بعد تحويله من مصفوفة إلى نص. departmentباسم 

 اما آخر نقطتين فالغرض منها قراءة القيم عندما يقوم املستخدم باالختيار من القوائم.
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 لشرح املطول لشفرة البرمجة السابقة، لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:وبعد هذا ا

 

 



 

259 

 

 تجدر اإلشارة ان هذه الدالة ال تعمل في حال ان الـ
ا
ا الثاني لم تبدأ قيمه، بعبارة أوضح في حال قمن Observableواخيرا

إن هذه الدالة لن تعمل إال ان يتم اختيار باختيار مجموعة من املوظفين ولكن لم نختار أي قيمة من قائمة األقسام ف

 عملها. withLatestFromقيمة من قائمة األقسام ومن ثم الرجوع والتعديل في قائمة املوظفين فعنها تبدأ الدالة 
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3-3-2- startWith(): 

 ولتوضيح لنعطي املثال التالي: األساس ي، Observableلقيمة قبل قيم الـ emitتقوم هذه الدالة بعمل 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { scan, startWith } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  ngOnInit(): void { 

    of('World!', 'Goodbye', 'World!') 

      .pipe( 

        startWith('Hello'), 

        scan((acc, curr) => `${acc} ${curr}`) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

  constructor() {} 

} 

 
 

 والنتيجة:
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 او املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { timer } from 'rxjs'; 

import { mapTo, startWith } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  ngOnInit(): void { 

    timer(1000) 

      .pipe(mapTo('timer emit'), startWith('timer start')) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

  constructor() {} 

} 

 
 

 والنتيجة:

 

 كما يمكن استخدامها لتمرير أكثر من قيمة، كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { interval } from 'rxjs'; 

import { startWith, take } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 
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  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  ngOnInit(): void { 

    interval(1000).pipe(take(3), startWith(-3, -2, -1)).subscribe(console.log); 

  } 

  constructor() {} 

} 

 
  جج

 والنتيجة:

 

 .BehaviorSubject إلعطاء قيمة مبدئية في حال عدم الرغبة في استخدام subjectكما نستطيع استخدامها مع 

3-3-3- endWith(): 

 لجميع قيمه emitاألساس ي من عمل  Observableبعد انتهاء الـ emitهذه الدالة عكس الدالة السابقة حيث تقوم بعمل 

 ، ولتوضيح لُنعطي املثال التالي:completeوقبل ال يعمل 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { fromEvent, interval } from 'rxjs'; 

import { endWith, mapTo, startWith, takeUntil } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 
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}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  ngOnInit(): void { 

    const documentClicks$ = fromEvent(document, 'click'); 

    interval(3000) 

      .pipe( 

        mapTo('tick'), 

        startWith('interval started'), 

        takeUntil(documentClicks$), 

        endWith('interval ended by click') 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

  constructor() {} 

} 

 
 

 والنتيجة:

 

3-4- Multicasting Operators: 

 في هذا الكتاب Multicastإلى  Unicastمن  Observableوم بتحويل الـهذه الدوال من اسمها تق
ا
، والتي تطرقنا إليها سابقا

عيد شرح هذه املفاهيم مرة أخرى وتستطيع الرجوع إلى القسم الخاص بالـ
ُ
لفهم أكثر  Multicastوالـ Unicastلذلك لن أ

وسوف نتطرق بإذن هللا إلى  Multicastإلى  Unicastمن عن هذه املفاهيم، وما يهمنا هنا هو الدوال التي ستقوم بتحويل 

 .shareReplayو shareدالتين هما 
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3-4-1- share(): 

سواء كانت نفس  Subscribersمع جميع الـ Observableهذه الدالة ال تستقبل أي باراميتر وتقوم بعمل مشاركة لقيم الـ

عند كل  Subscriberوالـ Observerشاء اتصال جديد بين الـالقيم او تختلف، ولكن الفاصل األساس ي انها ال تقوم بإن

Subscription .جديد 

 ولتوضيح لنعطي املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { interval } from 'rxjs'; 

import { map, share, take } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  ngOnInit(): void { 

    const source = interval(1000).pipe( 

      map((x: number) => { 

        console.log('Processing: ', x); 

        return x * x; 

      }), 

      take(5), 

      share() 

    ); 

 

    source.subscribe((x) => console.log('subscription 1: ', x)); 

    source.subscribe((x) => console.log('subscription 2: ', x)); 

  } 

  constructor() {} 

} 

 
 

لقيمه  emitسوف تالحظ ان هذه السطر املؤشر عليه بالسهم في األعلى سيتم استدعائه مره واحده فقط مع كل ارسال 

 واستخدمتها  take، اما الـshare. وذلك بسبب اننا استخدمنا الدالة Subscribersجديدة لجميع 
ا
فقد تكلمنا عنها سابقا

 .shareكيفية االستفادة من الدالة همنا ليس القيم وانما هنا لكي آخذ فقط اول خمس قيم فالذي ي
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لكل  shareمرة واحد مع كل قيمة جديدة ومن ثم يتم عمل مشاركة  Processingكما تالحظ عزيزي املتعلم يتم طباعة 

Subscribersوأعيد وأكرر هنا ليس املهم القيمة فالقيمة قد تتشابه لجميع الـ 
ا
ولكن ما  Subscribers، وكما أشرت سابقا

 يهمنا هو ان االتصال واحد.

وشاهد النتيجة ومن ثم أعدها مرة أخرى وشاهد النتيجة  shareاآلن حاول عزيزي املتعلم مع نفس ان تقوم بحذف الدالة 

، وحاول املقارنة بين النتيجتين سواء باستخدام الدالة 
ا
 او بدونها. shareايضا

 لها استخدام مهم وهو تقليل 
ا
 لو  sourceاالتصال بالسيرفر في حال تم االتصال بنفس املصدر كما ايضا

ا
للبيانات، فمثال

في تطبيقنا، وبنفس  Observableمعين واستقبلنا البيانات على شكل  APIافترضنا اننا اتصلنا بالسيرفر بواسطة 

كما هو معروف ان هذه )و  asyncلنفس هذه البيانات عن طريق  Subscriptionاحتجنا ان نعمل اثنين  componentالـ

 (، كما في املثال التالي:Observableبشكل تلقائي للـ subscribeالدالة تعمل 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { ajax } from 'rxjs/ajax'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  source = ajax.getJSON('https://jsonplaceholder.typicode.com/users/'); 

  ngOnInit(): void {} 

  constructor() {} 

} 
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لالختبار فقط، وكما هو معروف ان  APIبواسطة  ajaxالتصال بالسيرفر عن طريق دالة كما تالحظ عزيزي املتعلم قمنا با

عيد  ajaxدالة 
ُ
 Observable، وبذلك اصبح هذا املتغير يمثل الـsourceلذلك استقبلناها في متغير اسميته  Observableت

وليس في  asyncعن طريق الدالة  templateلهذا املتغير في ملف  Subscriptionويحمل قيمه، واآلن لنقوم بعمل اثنين 

 كما جرت العادة، كالتالي: classملف 

 app.component.htmlملف 

<div> 

  <h1>Users Names</h1> 

  <ul> 

    <li *ngFor="let source1 of source | async">{{ source1.name }}</li> 

  </ul> 

</div> 

<br /> 

<div> 

  <h1>Companies Names</h1> 

  <ul> 

    <li *ngFor="let source2 of source | async">{{ source2.company.name }}</li> 

  </ul> 

</div> 

 
 

األول  Subscription، بحيث الـasyncباستخدام الدالة  sourceللمتغير  Subscriptionكما نالحظ قمنا بعمل اثنين 

مصدرهما  Subscriptionsشركات، مع العلم ان كال هذين الـفي قائمة والثاني لعرض أسماء ال Usersلعرض أسماء الـ

Observable  واحد واملتمثل باملتغيرsourceاآلن لنحفظ التعديالت ولنذهب إلى املتصفح ونفتح الـ ،console  ومن ثم

شاهد الطلبات  networkنذهب إلى التبويب 
ُ
 لسيرفر، كالتالي: Requestلكي ن
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شاهد عزيزي املتعلم 
ُ
ان هنالك اثنين طلب لسيرفر لجلب البيانات على الرغم من ان مصدر البيانات واحد، فلك سوف ت

ان تتخيل لو كان تطبيقك كبير ويستخدمه عدد هائل من املستخدمين بنفس الوقت ولك ان تتخيل كم عدد الطلبات 

جهة واستهالك موارد السيرفر من  واالستجابات التي تذهب او تأتي من السيرفر مما يرجع بالتأكيد على اداء تطبيقك من

 Sourceحيث نعمل مشاركة لنفس املصدر  shareجهة أخرى، لذلك نستطيع التقليل من الطلبات باستخدام الدالة 

عيد الطلب من السيرفر لكل  Subscribersلجميع الـ
ُ
 ، كالتالي:Subscriberبدون ان ن

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { ajax } from 'rxjs/ajax'; 

import { share } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  source = ajax 

    .getJSON('https://jsonplaceholder.typicode.com/users/') 

    .pipe(share()); 

  ngOnInit(): void {} 

  constructor() {} 

} 

 
 

 لنرجع إلى املتصفح ولنشاهد النتيجة، كالتالي: ()shareوبعدما اضفنا الدالة 

 

 طلب واحد فقط وتم عرض البيانات بدون أي مشاكل. كما تالحظ عزيزي املتعلم ال يوجد إلى
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3-4-2- shareRelpay(): 

 بتخزين البيانات او ما يسمى shareوظائف الدالة جميع  اشتمالها على هذه الدالة باإلضافة إلى
ا
قيم  تقوم ايضا

 .Subscriptionللقيم قبل حدوث هذا الـ emitبعدما تم عمل  Subscriptionلو تم عمل  Observableالـ

لهذا  subscribeومن ثم تم عمل  Multicastingتم عمل له  Observableوهذا الـ Observableبعبارة أخرى لو كان لدينا 

، وبعد فترة معينة تم عمل Subscriberإلى  Observerوتم عندها ارسال البيانات والقيم من الـ Observableالـ

Subscription عندها هذا الـجديد آخر ،Subscriber  الجديد يكون فقد أي بيانات تم ارسالها قبل ال يعمل

Subscription التي تم عمل لها ، ومن هنا يأتي دور هذه الدالة حيث تقوم بتخزين البياناتemit  وعند عملSubscription 

 مشاركة للبيانات الجديدة مع جميع 
ا
رسل البيانات السابقة له، وتعمل ايضا

ُ
 .Subscribersجديد ت

لكي نعرف  shareReplayومن ثم نستخدم الدالة  shareلُنعطي املثال التالي والذي سوف نستخدم فيه الدالة ضيح ولتو 

 الفرق واالضافة التي اضافتها الدالة األخيرة.

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { interval } from 'rxjs'; 

import { map, share, take, tap } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

 

  ngOnInit(): void { 

    const interval$ = interval(1000).pipe( 

      map(() => Math.floor(Math.random() * 1000000)), 

      take(6), 

      tap((value) => console.log('Value: ', value)), 

      share() 

    ); 

    const subscription1 = interval$.subscribe((x) => 

      console.log('subscription1: ', x) 

    ); 

    setTimeout(() => { 

      const subscription2 = interval$.subscribe((x) => 

        console.log('subscription2: ', x) 

      ); 

    }, 3000); 

  } 

  constructor() {} 

} 
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لكي  shareن ثم استخدمنا الدالة لقيمة رقمية عشوائية كل ثانية وم emitيقوم بعمل  Observableكما نالحظ لدينا 

 subscribeوقام بعمل  subscription1اسميته  subscriber، وأول Subscribersنعمل مشاركة لهذه القيم مع جميع 

لها  emitبعد ثالث ثواني وهذا معناه ان هنالك ثالث قيم تم عمل  subscribeالثاني فقد عمل  subscriberمباشرة، اما 

 الثاني، واآلن لنشاهد النتيجة: Subscriptionقبل ال يحدث 

 

جميع القيم التي تم عمل  Observableلهذا الـ subscribeالثاني بعمل  Subscriberكما تالحظ عزيزي املتعلم عندما قام 

emit  لها قبله قد فقدها ولم يعمل عنها أي ش يء، لذلك أتت وظيفة الدالةshareReplay والتي تقوم بتخزين القيم ومن 

بالدالة  shareجديد وهنالك قيم ستضمن ارسالها له، لذلك لنقم بتغيير الدالة  Subscriptionثم عند حدوث أي 

shareReplay ،ومن ثم لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي: 
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السابقة له، بإرسال القيم  shareReplayالثاني قامت الدالة  Subscriptionكما نالحظ في اللحظة التي تم عمل فيها الـ

 .subscribersومن ثم قامت بمشاركة القيم الجديدة مع جميع 

في حال عدم وجود أي  Observableهذه الدالة ال تقوم بإيقاف الـوهي ان وتجد االشارة ان هنالك نقطة مهمة 

Subscribers بمعنى لو كان لدينا ،Observable  يقوم بعملemit نين لقيم معينة ويوجد لدينا واحد او اثSubscription 

إذا كانوا اكثر من واحد  subscribersلجميع  Unsubscribe، ومن ثم بعد فترة زمنية معينة تم عمل Observableلهذا الـ

ان يتم إيقاف هذا  قد ُيفضلالواحد في حال عدم وجود غيره، ففي هذه الحالة  Subscriberللـ unsubscribeاو تم عمل 

ويستمر  Observable، ولكن ما يحدث هو العكس حيث ال تقوم بإغالق الـSubscribersأي د ألنه ال يوج Observableالـ

اتاحة إضافة  Rxjsلقيمه، وليس معناه ان هذه الطريقة سيئة وانما قد تكون لها استخداماتها، لذلك مكتبة  emitبعمل 

حدد هل يتم إيقاف الـ
ُ
 Subscribersبمجرد انتهاء جميع الـ Observableخيار نمرره لهذه الدالة وبناءا عليه نستطيع أن ن

عندها سيتم إيقاف  trueوفي حال أردنا ان نجعله  falseوقيمته االفتراضية  refCountام ال، وهذا الخيار اسمه 

 ، ولتوضيح لنستعرض الكود قبل وبعد استخدام هذا الخيار، كالتالي:Subscriptionsبعدما ينتهي جميع  Observableالـ

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { interval } from 'rxjs'; 

import { map, shareReplay, tap } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  ngOnInit(): void { 

    const interval$ = interval(1000).pipe( 

      map(() => Math.floor(Math.random() * 1000000)), 

      tap((value) => console.log('Value: ', value)), 

      shareReplay() 

    ); 

    const subscription1 = interval$.subscribe((x) => 

      console.log('subscription1: ', x) 

    ); 

    const subscription2 = interval$.subscribe((x) => 

      console.log('subscription2: ', x) 

    ); 

    setTimeout(() => { 

      subscription1.unsubscribe(); 

    }, 3000); 

    setTimeout(() => { 

      subscription2.unsubscribe(); 

    }, 5000); 

  } 

  constructor() {} 

} 
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 Unsubscribeوبعد ثالث ثواني تم عمل  Observableلهذا الـ Subscribersيوجد لدينا اثنين كما تالحظ عزيزي املتعلم 

 واآلن لنشاهد النتيجة: الثاني، Observableللـ Unsubscribeم بعد خمس ثواني تم عمل ومن ث األول، Subscriberللـ

 

ك للقيم الخاصة به، لذل emitال يزال يعمل  Observableإال ان الـ Subscriptionsكما نالحظ على الرغم من انتهاء كال الـ

عطيها القيمة  Objectعلى شكل كائن  shareReplayإلى الدالة  refCountلتغيير هذه الحالة نستطيع إضافة الخيار 
ُ
ون

true:كالتالي ، 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { interval } from 'rxjs'; 

import { map, shareReplay, tap } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  ngOnInit(): void { 

    const interval$ = interval(1000).pipe( 

      map(() => Math.floor(Math.random() * 1000000)), 

      tap((value) => console.log('Value: ', value)), 

      shareReplay({ refCount: true }) 

    ); 

    const subscription1 = interval$.subscribe((x) => 

      console.log('subscription1: ', x) 

    ); 

    const subscription2 = interval$.subscribe((x) => 

      console.log('subscription2: ', x) 
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    ); 

 

    setTimeout(() => { 

      subscription1.unsubscribe(); 

    }, 3000); 

    setTimeout(() => { 

      subscription2.unsubscribe(); 

    }, 5000); 

  } 

  constructor() {} 

} 

 
 

 والنتيجة:

 

3-5- Utility Operators: 

 
ا
سمى ايضا

ُ
ها وانما يتم استخدام Observableاو بعبارة أخرى قيم الـ Streamوهذه الدوال ال تؤثر على الـ Side Effectsوت

 التي استخدمناها بكثرة في ثنايا هذا الكتاب. tap، كالدالة Observableللقيام بمهام معينة بالتوازي مع هذا الـ

 إخفاء هذه  Observableل للمستخدم اثناء بداية الـولها استخدامات متعددة مثل ان نقوم بإظهار صفحة التحمي
ا
وايضا

لتنفيذ مهمة موازية،  Observableالصفحة اثناء االنتهاء وجلب البيانات او حدث خطأ ما، او ان نقرأ قيمة معينة من الـ

 لفترة زمنية معينة دون التأثير فيه، ...الخ. Observableاو تأخير الـ

 كالتالي: وسوف نستعرض اهم هذه الدوال
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3-5-1- delay(): 

 Streamلفترة معينة، مع العلم انها لن تؤثر بالـ Observableاول دالة سوف نستعرضها في هذه املجموعة هي دالة تأخير الـ

 ، وتأخذ باراميتر واحد وهو الوقت بامللي ثانية، كما في املثال التالي:Subscribersوانما فقط تقوم بتأخير وصوله إلى 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { ajax } from 'rxjs/ajax'; 

import { delay } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  ngOnInit(): void { 

    ajax 

      .getJSON('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos') 

      .pipe(delay(5000)) 

      .subscribe(console.log(value)); 

  } 

  constructor() {} 

} 

 
 

حيث  delayعلى دالة  Observableمعين ومن ثم مررنا هذا الـ APIورابط  ajaxخدام دالة قمنا بجلب بيانات معينة باست

 ملدة خمس ثواني. Subscriberللـ Streamأخرنا وصول هذا الـ
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3-5-2- tap(): 

 
ا
 وكانت تسمى سابقا

ا
 واستخداما

ا
 وتم تعديل doلعل هذه الدالة هي أشهر دالة من دوال هذه املجموعة وأكثرها شيوعا

 .tapوما يليه من إصدارات باالسم  rxjsاسمها في اإلصدار السادس من مكتبة 

 وهنالك أمثلة كثيرة س
ا
 مثال آخر وهو ولقد استخدمناها كثيرا

ا
ابقة استخدمنا فيها هذه الدالة، وسوف نعطي هنا ايضا

 في دالة 
ا
ظهر رمز الت delayالتعديل على املثال الذي قمنا باستعراضه سابقا

ُ
حميل واالنتظار للمستخدم خالل بحيث ن

 انتظاره لعرض البيانات، كما في املثال التالي:

 app.component.htmlملف 

<div *ngIf="loading === true"> 

  <img src="../assets/loader.jpg" /> 

</div> 

 
 

الصورة هي عبارة عن  في مشروعنا وهذه assetsتجدر اإلشارة انني قمت بجلب صورة من االنترنت ووضعتها في مجلد 

loader  ريد اظهاره للمستخدم بحيث ال يظهر إلى إذا كان املتغير
ُ
 class، واآلن لنذهب إلى ملف trueيساوي  loadingالذي ن

 البرمجي: Logicونعرف املتغير السابق ونضيف باقي  componentلهذا الـ

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { ajax } from 'rxjs/ajax'; 

import { delay, tap } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  loading = false; 

  ngOnInit(): void { 

    ajax 

      .getJSON('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos') 

      .pipe( 

        tap(() => (this.loading = true)), 

        delay(5000) 

      ) 

      .subscribe({ 

        next: (value) => console.log(value), 

        error: (error) => (this.loading = false), 

        complete: () => (this.loading = false), 

      }); 

  } 

  constructor() {} 

} 
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وهذا معناه اظهار صورة التحميل للمستخدم،  trueقمنا بتغيير قيمة املتغير إلى  Streamكما تالحظ عزيزي املتعلم في 

 او حدث خطأ معين. Observableسواء إذا اكتمل هذا الـ falseقمنا بإرجاعه إلى  Subscriptionومن ثم في 

 نضيف بعض التنسيقات لهذه الصورة في ملف 
ا
 ، كالتالي:styleواخيرا

 app.component.scssملف 

div { 

  display: flex; 

  flex-direction: column; 

  justify-content: center; 

  align-items: center; 

  height: 80vh; 

} 

 

img { 

  width: 200px; 

} 

 
 

 اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح:
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3-5-3- finalize(): 

 والحالة الثانية عند اكتماله. Streamاما هذه الدالة فيتم استدعائها في حالتين األولى عند حدوث خطأ في الـ

غير قيمة املتغير  tapسابق في الدالة ولتوضيح لنقوم بالتعديل على املثال ال
ُ
 من ان ن

ا
 في falseإلى  loadingبحيث بدال

، نقوم بتغييره Observableوهما في حالة وجود خطأ والحالة الثانية في حالة اكتمال هذا الـ Subscriptionموقعين في 

 يتم استدعائها في حالة ا finalizeفقط في الدالة 
ا
 لخطأ وفي حالة االكتمال.فقط ألنها كما قلنا سابقا

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { ajax } from 'rxjs/ajax'; 

import { delay, finalize, tap } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  loading = false; 

  ngOnInit(): void { 

    ajax 

      .getJSON('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos') 

      .pipe( 

        tap(() => (this.loading = true)), 

        delay(5000), 

        finalize(() => (this.loading = false)) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

  constructor() {} 

} 

 
 

 واآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح كالتالي:

 

 فية وعمومية.بطريقة اكثر احترا logicولكن هنا تم كتابة  tapسوف تالحظ نفس النتيجة في مثال 
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3-6- Error Handling Operators: 

ل مبرمج ومطور ان يتقنها هي التعامل مع اإلخطاء بأي لغة برمجة ومكتباتها واطر ا
ُ
لعمل من املهارات املهمة التي يجب على ك

التي ليست بمعزل عن هذا الجانب لذلك قدمت لنا مجموعة من الطرق واألساليب والدوال  Rxjsالخاصة بها، ومكتبة 

سهل علينا التعامل مع اإلخطاء مهما كانت ومحاولة حلها.
ُ
ساعدنا وت

ُ
 ت

 في ثنايا هذا الكتاب إلى مجموعة من الصور لتعامل مع هذه األخطاء كالجزء الخاص بالتعامل مع 
ا
وقد تطرقنا سابقا

 .onErrorResumeNextاو  throwErrorاألخطاء بشكلها البسيط، او من خالل بعض الدوال كالدالتين 

 فيه أخطاء 
ا
اما هنا سنتطرق لطرق ودوال أخرى لتعامل مع األخطاء بشكل أكثر احترافية وهذا ال يعني ان ما قيل سابقا

 في عالم البرمج
ا
مهما تعددت الطرق فالهدف واحد ومن هذا املنطلق اسلك  هان ة ضع في ذهنكاو انه ال يصلح ولكن دائما

 الطريق األقصر واألقل مجهود
ا
مع الحفاظ على األداء الجيد وسرعة التطبيق، ونحن هنا في هذا الكتاب نستعرض  دائما

فضل لديك.
ُ
 أغلب الطرق واترك لك عزيزي املتعلم ان تختار الطريق امل

 وهما: Rxjsونستطيع ان نقول وبشكل عام هنالك طريقتين رئيسيتين لتعامل مع األخطاء في مكتبة 

 عن طريق الـSubscription في الفصل األول من هذا الكتاب تحت عنوان معالجة وهو ما ت 
ا
طرقنا إليه سابقا

 .Observableوتقنيات الـ Angularاألخطاء بشكله البسيط عن طريق 

  عن طريق نفسStream وقبل وصول القيم إلى الـSubscription  وبالتحديد في دالةPipe  وهو ما سنتطرق له

 بإذن هللا في هذه الُجزئية.

فضل الطريقة الثانية بسبب أسلوب مع ان بعض 
ُ
ولسهولة الفهم والتطوير وإعادة االستخدام  Clean Codeاملراجع ت

ليس هنالك طريقة افضل من طريقة وانما نستخدم الطريقة التي تلبي على مستوى التطبيق كامل، ولكن رأيي الشخص ي 

 احتياجنا ولو كان االحتياج الدمج بين هاتين الطريقتين.

هنالك مجموعة من اآلليات واألساليب التي  Pipeنا للطريقة الثانية والتي هي معالجة اإلخطاء داخل الدالة وباستخدام

قدمها هذه الطريقة للتعامل مع األخطاء، يمكن اجمالها في النقاط التالية:
ُ
 ت

 .إعادة املحاولة ملعالجة الخطأ 

  بعمل رمي( التقاط الخطأ ومعالجتهthrow  ل الخطأ على شكل تحوي –لهذا الخطأObservable.) 

قدمها لنا مكتبة 
ُ
 retryوهي دوال  Rxjsويتم تحقق هذه النقطتين من خالل مجموعة من الدوال الجاهزة التي ت

 بإذن هللا.catchErrorو retryWhenو
ا
 ، والتي سوف نتطرق لها الحقا

أي خطأ فإن  ين، النقطة األولى انه عند حدوثهمإلى نقطتين م وقبل االسترسال في كيفية معالجة األخطاء يجب ان ننتبه

فقط، والنقطة الثانية التي يجب  errorوانما سيتم استدعاء دالة  لن يتم استدعائها Subscriptionفي  completeدالة 

شيران 
ُ
وبشكل افتراض ي  Observableوالذي يحدث ان هذا الـعند حدوث خطأ ما؟  Observableماذا يحدث للـ إليها هي ن
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غير هذا د حدوث أي خطأ سيقوم مباشرة بإنهاء نفسه وإيقاف أي قيم تأتي بعد هذا الخطأ. لذلك عن
ُ
في حال اردنا ان ن

 بش يء من التفصيل. هاسوف نستعرضاالفتراض ي فعندها سنحتاج إلى دوال معالجة األخطاء سابقة الذكر والتي  السلوك

 تستطيع عزيزي املتعلم االطال 
ا
 ع على املثال التالي:ولتوضيح ما قيل سابقا

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { map } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  ngOnInit(): void { 

    of('a', 'b', 1, 'c') 

      .pipe(map((values: string) => values.toLocaleUpperCase())) 

      .subscribe({ 

        next: (value) => console.log(value), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!'), 

      }); 

  } 

  constructor() {} 

} 

 
 

حيث عنده سيحدث خطأ وهذا الخطأ مصدره الدالة  1كما هو مالحظ اضفنا خطأ متعمد في القيم وهو الرقم 

toLocalUpperCase ية فقط لذلك سيحدث الخطأ، وسنالحظ عندها ان النتيجة ستكون ألنها تتعامل مع القيم النص

وعدم قراءة  Observableوإيقاف هذا الـ errorومن ثم سيحدث الخطأ ويتم استدعاء الدالة  bوالحرف  aقراءة الحرف 

 أي قيم أخرى، كالتالي:

 

 .retryاآلن لنستعرض هذه الدوال ولنبدأ بأول دالة وهي دالة اما 
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3-6-1- retry(): 

، ونستخدمها عادة مع األخطاء التي نتوقع انه مع إعادة Rxjsوهذه اول دالة من دوال معالجة األخطاء من خالل مكتبة 

ملرة او عدد من املرات سيتم تخطي هذا الخطأ وجلب البيانات بشكل صحيح، مثل  Observableاالتصال مع هذا الـ

او قد يكون هنالك  ظي لثواني في شبكة االنترنت اثناء جلب البياناتأخطاء شبكة االنترنت قد يحدث ضعف او انقطاع لح

لذلك نستخدم هذه الدالة ملحاولة جلب هذه البيانات مرة أخرى دون  ضغط على السيرفر مما يؤثر على جلب البيانات،

 .الحاجة إلظهار رسالة خطأ للمستخدم ونطلب منه تحديث الصفحة او الضغط على الزر ألعاده املحاولة

وتستقبل هذه الدالة باراميتر اجباري واحد وهو قيمة رقمية تمثل عدد املحاوالت، وطريقة عملها بسيطة حيث عند وقوع 

عيد عمل  Observableللـ Unsubscribeأي خطأ تقوم بعمل 
ُ
، مع العلم ان Observableمن جديد لهذه الـ Subscribeوت

 مله ان نستدعي هذه الدالة ونمرر لها قيمة رقمية تمثل عدد املحاوالت.يتم بشكل آلي أي كل الذي نع Subscriptionهذا 

 ولتوضيح لنستعرض املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { ajax } from 'rxjs/ajax'; 

import { tap } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  private count = 0; 

  ngOnInit(): void { 

    ajax 

      .getJSON('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos') 

      .pipe( 

        tap(() => { 

     this.count++; 

          if (this.count === 1) { 

            throw Error('Error Happened'); 

          } 

        }) 

      ) 

      .subscribe({ 

        next: (value) => console.log(value), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

  constructor() {} 

} 
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ومن ثم قمنا بمحاكاة ان  APIكما نالحظ األسطر البرمجية السابقة قمنا عن طريقها باستدعاء بيانات معينة عن طريق 

 :اهد النتيجةلخطأ معين لذلك لنش throwاول مرة سيتم عمل 

 

عيد املحاولة لجلب البيانات باستخدام الدالة 
ُ
كما تالحظ عزيزي املتعلم ظهر لنا خطأ غير مقصود لذلك نستطيع ان ن

retry:كالتالي ، 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { ajax } from 'rxjs/ajax'; 

import { retry, tap } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  private count = 0; 

  ngOnInit(): void { 

    ajax 

      .getJSON('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos') 

      .pipe( 

        tap(() => { 

          this.count++; 

          if (this.count === 1) { 

            throw Error('Error Happened'); 

          } 

        }), 

        retry(2) 

      ) 
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      .subscribe({ 

        next: (value) => console.log(value), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

  constructor() {} 

} 

 
 

 حاول مرة أخرى، مع العلوكأنني أقول قم باملحاولة مرة وفي حال ا retryلدالة  2انا هنا قمت بتمرير العدد 
ا
م لفشل ايضا

ريد بحسب احتياجك، وفي حال اردت ان 
ُ
تكون املحاوالت ال نهائية نمرر الكلمة انه يمكنك إضافة عدد املحاوالت التي ت

infinity .كباراميتر لهذه الدالة 

 

 سيتم رمي خطأ 
ا
، ولتوضيح لنقوم Throw Exceptionاما في حالة استنفاذ كافة املحاوالت واليزال الخطأ يحدث فعندئذ

 ل املثال السابق بحيث يستمر الخطأ رغم عدد املحاوالت، كالتالي:بتعدي

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { ajax } from 'rxjs/ajax'; 

import { retry, tap } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  private count = 0; 

  ngOnInit(): void { 
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    ajax 

      .getJSON('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos') 

      .pipe( 

        tap(() => { 

          console.log(this.count); 

          this.count++; 

          if (this.count >= 1) { 

            throw Error('Error Happened'); 

          } 

        }), 

        retry(5) 

      ) 

      .subscribe({ 

        next: (value) => console.log(value), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

  constructor() {} 

} 

 
 

 سوف تفشل بجلب البيان 5سوف نالحظ على الرغم من اننا جعلنا عدد املحوالت 
ا
ات ومعالجة الخطأ، إلى انها جميعا

 اضفت سطر جديد لعرض كم مرة تمت اإلعادة وذلك من  ،Throw Exceptionفلذلك عندها سيتم رمي خطأ 
ا
وايضا

 كالتالي: والفائدة منه للتوضيح فقط ال غير، واآلن لنشاهد النتيجة، countخالل االستفادة من املتغير 

 

مس مرات باإلضافة إلى املحاولة األولى وبذلك ستصبح عدد املحاوالت كما تالحظ عزيزي املتعلم تمت إعادة املحاولة لخ

 ست محاوالت، ومن ثم تم رمي الخطأ.
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3-6-2- retryWhen(): 

عيد  Functionاما هذه الدالة فوظيفتها مشابهه لدالة السابقة وتختلف عنها بأنها تستقبل دالة 
ُ
على شكل باراميتر وت

Observableيمكن اجمالها من خالل النقاط التالية: ،لعدة حاالتام هذه الدالة يتم استخد ، وفي العادة 

 من تمرير عدد املحاوالت كما هو الحال في افي حا 
ا
لدالة ل أردنا أن ننتظر فترة زمنية معينة قبل أعادة املحاولة بدال

في حالة اكتمال  Subscriberفي  complete، ومن ثم يتم رمي الخطأ في حال الفشل وتفعيل دالة الـretryالسابقة 

 .Observableالـ

  عيد املحاولفي
ُ
، Observableبدون إيقاف الـ ة بعد معالجة الخطأ لكي نستكمل قراءة البياناتحال أردنا ان ن

 .Subscriberفي  completeإلى ان يكتمل ومن ثم يتم تفعيل دالة  Observableوبذلك يستمر الـ

 حديد عدد املحاوالت.في حال أردنا ان نكتب اسطر إضافية مع ت 

 من خالل األمثلة، كالتالي: جميع هذه الحاالت وسوف نتطرق على

 الحالة األولى: -3-6-2-1

 من تمرير عدد املحاوالت، وكأننا نقول في
ا
 في هذه الحالة سوف يتمر تمرير وقت معين قبل أعادة املحاولة مرة أخرى بدال

في  errorزمنية معينة وفي حال الفشل قم برمي خطأ وتفعيل دالة الـ حالة وقوع خطأ قم بعمل إعادة محاولة بعد فترة

Subscriber  الـواما في حالة النجاح استكملObservable  إلى ان يكتمل ومن ثم فعل الدالةcomplete. 

ة راميتر عبار هي األخرى تستقبل باراميتر وهذا البا Functionوهذه الدالة  Functionمع العلم ان هذه الدالة تستقبل دالة 

 هي  Observableعن 
ا
 وهو عبارة عن الخطأ الذي وقع ويتم استقباله هنا، وايضا

ا
عيد ايضا

ُ
أيا كان هذا  Observableت

وذلك من خالل االستفادة من الدالة  Observable، ولكن نحن في مثالنا التوضيحي سنعيد وقت على شكل Observableالـ

delay:كالتالي ، 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { of } from 'rxjs'; 

import { ajax } from 'rxjs/ajax'; 

import { delay, retryWhen, tap } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  private count = 0; 

  ngOnInit(): void { 

    ajax 

      .getJSON('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos') 

      .pipe( 
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        tap(() => { 

          this.count++; 

          if (this.count === 1) { 

            throw Error('Error Happened'); 

          } 

        }), 

        retryWhen((errors) => { 

          console.log('Please wait,,, Trying again'); 

          return errors.pipe(delay(2000)); 

        }) 

      ) 

      .subscribe({ 

        next: (value) => console.log(value), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

} 

 
 

 retryWhenخدمنا الدالة ولكن ُهنا است retryلو تالحظ عزيزي املتعلم ان هذا املثال هو نفسه املثال السابق في الدالة 

 مررنا لها با Functionوهذه الـ Functionومررنا لها 
ا
 راميتر حيث يمثل الخطأ الذي حصل.ايضا

معينة  بعد تأخيره لفترة زمنية Obsrervableقمنا بإعادة الـومن ثم  consoleوالذي قمنا به هو اظهار رسالة معينة في الـ

 تيجة في املتصفح:النآلن لنشاهد امتد إلى ثانيتين، وا

 

ومن ثم بعد ثانيتين تم إعادة املحاولة وفي هذه املرة نجحت  consoleكما نالحظ عند وقوع الخطأ تم عرض الرسالة في 

 .Subscriberفي  completeاملحاولة وتم قراءة وعرض البيانات وعند االكتمال تم استدعاء الدالة 
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 الحالة الثانية: -3-6-2-2

ليس فقط لتكرار املحاولة ولكن ملعالجة الخطأ ومن ثم استمرار  retryWhenحالة فنستخدم الدالة اما في هذه ال

 بدون رمي خطأ او اغالقه. Observableالـ

وهذه الحالة يحكمنا فيها طبيعة الخطأ فإذا كان من املمكن معالجته في التطبيق وبنفس الوقت حاجتنا تكُمن في 

 يقافه فعندها نلجأ إلى هذه الحالة،وعدم إ Observableاستكمال الـ

 في الدالة 
ا
حيث سنقوم بقراءة  debounceTimeولتوضيح لُنعطي املثال التالي والذي هو نفس املثال الذي طرحناه سابقا

والذي هو عبارة عن القيمة النصية التي سيدخلها املستخدم في مربع النص، والخطأ الذي سوف نفتعله  Observableالـ

ثال هو في حالة قام املستخدم بكتابة ارقام في مربع النص فعندها سيتم رمي خطأ، لذلك سنستخدم هذه الدالة في هذا امل

 ملعالجة الخطأ وحذف القيمة الخطأ من مربع النص مع استكمال التواصل مع السيرفر لجلب البيانات وقراءتها، كالتالي:

 app.component.htmlملف 

<div class="text-center p-5"> 

  <input #input [(ngModel)]="str" class="w-100" /> 

</div> 

 
 

 البرمجي التالي: Logicنضيف  classوفي ملف 

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { fromEvent, of, throwError } from 'rxjs'; 

import { ajax } from 'rxjs/ajax'; 

import { catchError, debounceTime, distinctUntilChanged, map, retryWhen, switchMap, tap, 

} from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  @ViewChild('input', { static: true }) private input: ElementRef<HTMLInputElement>; 

  private char: string; 

  str = ''; 

 

  ngOnInit(): void { 

    fromEvent(this.input.nativeElement, 'keyup') 

      .pipe( 

        switchMap((key: any) => { 

          const { value } = key.target; 

          if (key.keyCode >= 48 && key.keyCode <= 57) { 

            this.char = String.fromCharCode(key.keyCode); 

            return throwError(() => { 
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              return value; 

            }); 

          } else { 

            return this.str; 

          } 

        }), 

        debounceTime(1000), 

        distinctUntilChanged(), 

        switchMap(() => { 

          return ajax({ 

            url: `http://www.omdbapi.com/?s=${this.str}&apikey=e8067b53`, 

            method: 'get', 

            queryParams: this.str, 

            crossDomain: true, 

          }); 

        }), 

        map((res: any) => res.response), 

        retryWhen((obs) => { 

          return obs.pipe( 

            map((value) => { 

              this.str = value.replace(this.char, ''); 

              return this.str; 

            }) 

          ); 

        }) 

      ) 

      .subscribe({ 

        next: (response) => console.log(response.Search), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('complete!!'), 

      }); 

  } 

  constructor() {} 

} 

 
 

فبعضها الهدف منها افتعال خطأـ لنعرف كيفية التعامل معه وبعضها اآلخر ال تهتم عزيزي املتعلم بكثرة االسطر البرمجية 

 في مثال 
ا
همنا في الحقيقة ما تم التأشير عليه بالسهم حيث استقبلنا والذي ي debounceTimeقمنا بالتطرق له سابقا

ريده( وعن طريقه قرأنا القيمة  obsمن خالل الباراميتر  Observableالخطأ على شكل 
ُ
)لك حرية اختيار االسم الذي ت

ضها في مربع القيمة بعد معالجتها لعر ومن ثم عالجنا الخطأ الحاصل بهذه القيمة وهو حذف الرقم ومن ثم قمنا بإعادة 

 النص، وبذلك تكون النتيجة كالتالي:
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 ؟اآلن قم بإدخال قيمة رقمية ولنرى ما الذي سوف يحدث

 

سوف تالحظ انه سيتم معالجة الخطأ مباشرة وذلك عن طريق مسح القيمة الرقمية دون الحاجة إلى اجراء أي طلب إلى 

 السيرفر.

 الحالة الثالثة: -3-6-2-3

 وهي تحديد عدد املحاوالت مع إمكانية إضافة اسطر برمجية retryإذا أردنا ان نجمع بين وظيفة اما هذه الحالة فهي 

 إضافية، ولتوضيح لنستعرض املثال التالي:
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 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { interval } from 'rxjs'; 

import { delay, map, retryWhen, scan, tap } from 'rxjs/operators'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    interval(1000) 

      .pipe( 

        map((val) => { 

          if (val > 2) { 

            throw new Error('Invalid Value'); 

          } 

          return val; 

        }), 

        retryWhen((error) => 

          error.pipe( 

            scan((acc, err) => { 

              if (acc > 2) { 

                throw err; 

              } 

              console.log('attempt ' + acc); 

              return acc + 1; 

            }, 1), 

            delay(3000), 

            tap(() => console.log('Retrying ...')) 

          ) 

        ) 

      ) 

      .subscribe({ 

        next: (value) => console.log(value), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

} 
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3-6-3- catchError(): 

عيد عمل  هذه الدالة تختلف عن الدالتين السابقتين انها ال
ُ
األساس ي عند وقوع خطأ وإنما  Observableللـ subscribeت

عيد 
ُ
عيد خطأ او ت

ُ
 جديد يختلف عن األساس ي. Observableتقوم بمهمتين األولى ت

 Observableوتستقبل بارامترين األول اجباري وهو عبارة عن الخطأ الذي وقع، والثاني اختياري وهو عبارة عن الـ

 Infinite Loopالحذر عند استخدام البارامتر الثاني واعادته ألنه حينها سوف تدخل في ما يسمى األساس ي، ولكن يجب 

 يحصل  Observableالـ returnبحيث بحدث الخطأ ويتم التقاطه بواسطة هذه الدالة ويتم إعادة 
ا
األساس ي وعندها ايضا

 يتم التقاطه، وهكذا إلى ماال نهاية.
ا
 الخطأ مرة أخرى وايضا

 نستطيع القول ان وظيفة هذه الدالة تتلخص في مهمتين، هما:ومما ق
ا
 يل سابقا

  رمي نفس الخطأ او أي خطأ آخر.التقاط الخطأ وإعادة 

  التقاط الخطأ وإعادةObservable جديد مهما كان هذا الـObservable .الجديد 

عطي مثال على كال املهمتين، كالتالي:
ُ
 ولتوضيح سوف ن

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { catchError } from 'rxjs/operators'; 

import { ajax } from 'rxjs/ajax'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 
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export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    ajax 

      .getJSON('https://jsonplaceholder.typicode.com/todosss') 

      .pipe( 

        catchError((error, obs) => { 

          if (error.name === 'AjaxError') { 

            throw new Error(error); 

          } else { 

            throw new Error('Unknown Error'); 

          } 

        }) 

      ) 

      .subscribe({ 

        next: (value: any) => console.log(value), 

        error: (error) => console.log(error.message || error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

} 

 
 

، ومن ثم قمنا بعمل خطأ AJAXمعين بواسطة تقنية  APIفي املثال باألعلى قمنا بعمل اتصال بقاعدة بيانات عن طريق 

هذا الخطأ عن طريق  في آخر الرابط، ومن ثم قمنا بمعالجة ssمقصود، وذلك عن طريق تغيير في الرابط حيث اضفنا 

وهذه الدالة تلتقط الخطأ بشكل مباشر وتقوم  Subscriptionأي قبل ال يصل إلى الـ pipeفي الدالة  catchErrorالدالة 

ريده(  errorبتخزينه في اول باراميتر ُيمرر لها وفي حالتنا هنا اسميته 
ُ
اميتر اما البار )لك عزيزي املتعلم اختيار أي اسم ت

 األساس ي الذي وقع فيه الخطأ. Observableفيمثل الـ obsاسميته  الثاني والذي

عيد أي خطأ آخر بحسب احتياجنا وهو ما قمنا
ُ
 وكما قلنا ان هذه الدالة تتيح لنا ان نلتقط هذا الخطأ ومن ثم نعيده او ن

ألنواع التي تقدمها لنا )احد ا AjaxErrorبعمله هنا حيث مررنا هذا الخطأ على شرط بحيث إذا كان الخطأ هو من النوع 

 APIنستخدم مديول جاهز يقدم لنا خيارات كثيرة لتعامل مع  Angularوهي خارج نطاق هذا الكتاب ألننا في الـ rxjsمكتبة 

 قم برمي نفس الخطأ اما إذا كان أي خطأ آخر فقم برمي رسالة AjaxErrorواألخطاء التي قد تقع منها( فإذا كان من النوع 

 غة خطأ معينة.نصية تحمل صي

 استقبلنا الخطأ في 
ا
 وعرضناه للمستخدم، بحيث تكون النتيجة كالتالي: Subscriptionوأخيرا
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بحسب  Observableآخر، مهما كان هذا الـ Observableواآلن لُنعطي مثال آخر على كيفية التقاط الخطأ وإعادة 

 االحتياج، كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { catchError, map, take } from 'rxjs/operators'; 

import { interval } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    interval(1000) 

      .pipe( 

        map((value) => { 

          if (value >= 4) { 

            throw new Error('Error Happened'); 

          } 

          return value; 

        }), 

        catchError((error, obs) => { 

          return interval(1000).pipe(take(5)); 

        }) 

      ) 

      .subscribe({ 

        next: (value: any) => console.log(value), 

        error: (error) => console.log(error), 
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        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

} 

 
 

، ومن ثم التقطنا هذا الخطأ عن 4خطأ وهو في حالة كانت القيم اكبر من  كما هو واضح في املثال السابق قمنا بعمل

 من التعامل مع الخطأ نفسه قمنا بتجاهل هذا الخطأ وأعدنا  catchErrorطريق الدالة 
ا
جديد،  Observableولكن بدال

 ، وستكون النتيجة كالتالي:بحسب احتياجك عزيزي املتعلم Observableمهما يكن هذا الـ

 

وفي حالتنا  Observableكما هو مالحظ تم عرض اول اربع قيم ومن ثم تم رمي الخطأ ولكن هنا تجاهلنا الخطأ واعدنا 

ريد ان يستمر ال takeواخذنا اول خمس قيم عن طريق الدالة  intervalاعدنا الدالة 
ُ
 عد إال ماال نهاية.ألننا ال ن

عيد الـ
ُ
 infinite Loop نفسه ولكن هنا البد ان ننتبه اننا سنخدل في حلقة تكرار ال نهائية Observableكما نستطيع ان ن

وعن طريق هذه الدالة سُنعيد نفس  catchErrorبحيث سيقرأ اول اربع قيم وسيتم رمي الخطأ ومن ثم نلتقطه في الدالة 

 catchErrorيقوم بإعادة قراءة اول اربع قيم وبعده سيتم رمي الخطأ ويتم التقاطه بواسطة الدالة لذلك س Observableالـ

 وهكذا ستتم هذه العملية إال ماال نهاية، كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { catchError, map } from 'rxjs/operators'; 

import { interval } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 
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}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    interval(1000) 

      .pipe( 

        map((value) => { 

          if (value >= 4) { 

            throw new Error('Error Happened'); 

          } 

          return value; 

        }), 

        catchError((error, obs) => { 

          return obs; 

        }) 

      ) 

      .subscribe({ 

        next: (value: any) => console.log(value), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

} 

 
 

 والنتيجة ستكون:
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3-7- Conditional and Boolean Operators: 

وفق شرط او شروط  Observablesواحد او بين اثنين او اكثر من الـ Observableة بين قيم هذه الدوال تقوم باملقارن

عيد قيمة منطقية من النوع 
ُ
عيد  Observableمعينة وت

ُ
عيد  trueأي انها ت

ُ
إذا كانت املقارنة صحيحة والشرط تحقق وت

false  إذا حصل العكس، وكالtrue/false  يكونا على شكلObservableا دالة واحدة نمرر لها قيمة افتراضية في ، ما عد

 حالة كان فارغ.

قارن بين قيم  staticوهي أحدى دوال  iifبنفس فكرة هذه الدوال وهي دالة مع العلم اننا استعرضنا دالة تقوم 
ُ
حيث ت

لتي سوف مع بعض الدوال األخرى وا Pipeوتعيد قيمة منطقية، اما هنا فستكون على مستوى دوال  Observablesاثنين 

 نستعرضها، كالتالي:

3-7-1- every(): 

واحد حيث نمرر لها شرط معين وفي حال تحقق هذا الشرط على جميع القيم  Observableهذه الدالة تتعامل مع قيم 

عيد 
ُ
عيد  Observableمن النوع  trueت

ُ
 إذا حدث العكس، كالتالي: falseوت

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { every } from 'rxjs/operators'; 

import { from, fromEvent, of } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    of(0, 2, 3, 4, 6) 

      .pipe( 

        every((val: number) => val % 2 === 0) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

ووضعنا  everyومررنا هذه القيم على الدالة يحتوي على مجموعة من القيم الرقمية  Observableكما نالحظ يوجد لدينا 

 سوف يطبع  consoleلها شرط بحيث نتأكد هل القيم واألعداد زوجية ام ال؟ ومن ثم نطبع الناتج في 
ا
وكما ذكرنا سابقا

 ، ولنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:falseاو  trueلنا اما 
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 وهو البد جميع القيم قيمة فر  3وذلك ألن القيمة  falseنالحظ تم طباعة 
ا
دية ولم تحقق الشرط وهذا الذي قلناه سابقا

عيد 
ُ
عطى لكي ت

ُ
 .trueتحقق الشرط امل

3-7-2- sequenceEqual(): 

ريد ان  Observablesبحيث يكون احد الـ Observablesاما هذه الدالة فتقوم باملقارنة بين قيم اثنين 
ُ
هو األساس الذي ن

عيد نتيجة هذه  Observableالـ نقارنه بقيم
ُ
اآلخر، وتختلف عن الدالة السابقة انها تقارن كل قيمة على حدا ومن ثم ت

 .falseاو  trueاملقارنة 

 األساس ومن ثم تتكفل هي بمقارنة  Observableومن هذا املنطلق نقول ان هذه الدالة نمرر لها 
ا
والذي اسميناه مجازا

 اآلخر وتعيد نتيجة كل مقارنة على حدا. Observableاملرر لها مع الـ Observableهذا الـ

 ولتوضيح لنعطي املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { sequenceEqual, switchMap } from 'rxjs/operators'; 

import { of } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor({} 

  ngOnInit(): void { 

    const four = of(4); 
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    of(1, 4, 6, 5, 7, 8) 

      .pipe(switchMap((values) => of(values).pipe(sequenceEqual(four)))) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

   

بحيث يكون هو  4ويحمل قيمة واحدة وهي الرقم  fourباسم  Observableاملثال السابق قمنا بتعريف  كما هو واضح من

قارن بين هذا األساس  آخر يحتوي على مجموعة من القيم، ومن Observableاألساس، ومن ثم قمنا بتعريف 
ُ
ريد ان ن

ُ
ثم ن

، اما fourالذي اسميناه  Observableومررنا لها الـ sequenceEqualاآلخر لذلك استخدمنا الدالة  Observableوقيم الـ

 اآلن لنشاهد النتيجة، كالتالي:

 

ام بإعادة نتيجة كل قيمة على األساس وق Observableاآلخر مع قيمة الـ Observableكما نالحظ قارن بين كل قيمة في الـ

 حدا.

قارن مصفوفة مع مجموعة 
ُ
قارن بين مجموعة قيم مع مجموعة قيم وليس فقط قيمة واحدة، كأن ن

ُ
كما اننا نستطيع ان ن

 من املصفوفات ونعيد نتيجة كل مقارنة على حدا، كما في املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { sequenceEqual, switchMap } from 'rxjs/operators'; 

import { of, from } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 
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export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor({} 

  ngOnInit(): void { 

    const sequence = from([1, 2]); 

    of([4, 5], [1, 2], [6, 7]) 

      .pipe(switchMap((values) => from(values).pipe(sequenceEqual(sequence)))) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 
 

 كالتالي:وتكون النتيجة، 

 

( مع بعض التعديالت البسيطة التي قمت بها عليه.  Learn RxJS -sequenceEqualولُنعطي آخر مثال لهذه الدالة ومصدره )

 بعض التقنيات األخرى التي تطرقت لها وهذا املثال ُيراجع لنا مجموعة من الدوال السابقة 
ا
التي قمنا بالتطرق لها وايضا

 في الكتب السابقة من هذه السلسلة.

ومن ثم نقارن بين  Observableوفكرة هذا املثال بكل بساطة هو لدينا كلمة مقسمة حروفها على شكل سيل من قيم الـ

األول هو األساس ونقارنه  Observable عليه يصبح الـهذه القيم وبين ما يكتبه املستخدم في لوحة املفاتيح وبناءا 

 الثاني وهو ضغطات املستخدم على لوحة املفاتيح، كالتالي: Observableبالـ

 app.component.htmlملف 

<div> 

  <p class="result" #result></p> 

  <p #msg></p> 

</div> 

 
 

 

 

https://www.learnrxjs.io/learn-rxjs/operators/conditional/sequenceequal
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 app.component.scssملف 

div { 

  display: flex; 

  flex-direction: column; 

  justify-content: center; 

  align-items: center; 

  height: 80vh; 

} 

.result { 

  box-sizing: border-box; 

  width: 100px; 

  height: 100px; 

  text-align: center; 

  font-weight: bolder; 

  font-size: larger; 

  border: 1px solid black; 

  padding: 20px; 

} 

 
 

 app.component.tsملف 

import { Component, ElementRef, OnInit, Renderer2, ViewChild } from '@angular/core'; 

import { bufferCount, map, mergeMap, sequenceEqual, tap } from 'rxjs/operators'; 

import { from, fromEvent, of } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private renderer: Renderer2) {} 

 

  @ViewChild('result') private result: ElementRef<HTMLParagraphElement>; 

  @ViewChild('msg') private msg: ElementRef<HTMLParagraphElement>; 

 

  ngOnInit(): void { 

    const expectedSequence = from(['f', 'a', 'i', 's', 'a', 'l']); 

    fromEvent(document, 'keydown') 

      .pipe( 

        map((e: KeyboardEvent) => e.key), 

        tap((value) => { 

          this.renderer.setProperty( 

            this.result.nativeElement, 

            'innerText', 

            value 

          ); 

          this.renderer.setProperty(this.msg.nativeElement, 'innerText', ''); 

        }), 

        bufferCount(6), 

        mergeMap((keyDowns) => 
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          from(keyDowns).pipe( 

            sequenceEqual(expectedSequence), 

            tap((isHeFaisal) => { 

              const text = isHeFaisal ? 'WELL DONE!' : 'TYPE AGAIN!'; 

              this.renderer.setProperty( 

                this.result.nativeElement, 

                'innerText', 

                text 

              ); 

            }) 

          ) 

        ) 

      ) 

      .subscribe((e) => { 

        this.renderer.setProperty( 

          this.msg.nativeElement, 

          'innerText', 

          `did you say Faisal? ${e}` 

        ); 

      }); 

  } 

} 

 
 

 ولنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:
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3-7-3- defaultIfEmpty(): 

 فارغ. Observableالـهذه الدالة فكرتها بسيطة حيث ترتكز مهمتها األساسية على تمرير قيمة معينة في حالة كان 

 ولتوضيح لنعطي املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { defaultIfEmpty } from 'rxjs/operators'; 

import { of } from 'rxjs'; 
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@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    of() 

      .pipe(defaultIfEmpty('Observable is Empty')) 

      .subscribe((val) => console.log(val)); 

  } 

} 

 
 

ريدها Observableكما نالحظ في حالة كان الـ
ُ
 .فارغ مررنا قيمة نصية، مع العلم اننا نستطيع تمرير أي قيمة ن

 

3-8- Mathematical and Aggregate Operators: 

حيث نستطيع ان نوجد اكبر قيمة عن طريق  Observableهذه الدوال تقوم بإجراء بعض العمليات الحسابية على الـ

او حتى مجموع القيم باستخدام  countاو عدد القيم بواسطة الدالة  minاو اصغر قيمة باستخدام الدالة  maxة الدال

 وهي دالة 
ا
 فلن نس scanاو الدالة  reduceالدالة التي تكلمنا عنها سابقا

ا
تعرضهم وبما اننا تكلمنا عن هاتين الدالتين سابقا

هو  Mathematical Operatorsوليس مع  Transformation Operators هنا والسبب الذي دفعني لوضعهما في مجموعة

 ان االستخدام الشائع لهمها هو في التحويل والتالعب في البيانات وليس إلجراء عملية الجمع الرياضية.

 اما اآلن لنستعرض الدوال الثالثة في هذه املجموعة، كالتالي:
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3-8-1- max(): 

سواء كانت القيم بسيطة او معقدة كأن تكون قيمة رقمية جزء من  Observableيمة في الـهذه الدالة تقوم بإيجاد أكبر ق

 كائن، وسوف نستعرض هذه الحاالت من خالل األمثلة كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { max } from 'rxjs/operators'; 

import { of } from 'rxjs'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    of(30, 1, 7, 0, 10).pipe(max()).subscribe(console.log); 

  } 

} 
 

بدون تمرير أي باراميتر، واآلن لنشاهد النتيجة  maxكما نالحظ لدينا مجموعة من القيم ومررنا هذه القيم على الدالة 

 كالتالي:

 

 .30كما نالحظ تم عرض اعلى قيمة وهي 
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 وهو عبارة عن مجموعة من الكائنات وتح
ا
القيم، بحيث نأخذ اكبر  مل مجموعة منواآلن لنستعرض بيانات أكثر تعقيدا

 قيمة.

ريد ان نأخذ اكبر قيمة 
ُ
ولتوضيح لنفرض لدينا مجموعة من الكائنات وكل كائن يحتوي على قيمتين العمر واالسم ون

وهذه الدالة تستقبل بارامترين  Functionللعمر من جميع الكائنات، ونستطيع القيام بهذا األمر عن طريق تمرير دالة 

كائنات إلى الباراميتر األول يمثل الكائن األول والباراميتر الثاني يمثل الباراميتر الذي يليه وهكذا يتم االنتقال بين البحيث 

عيد قيمة رقمية  Observableان يتم االنتهاء من جميع قيم الـ
ا
 1وفي كل مرة نقوم بإجراء عملية مقارنة بين قيم العمر ون

 أي املقارنة غير صحيحة، كما في املثال التالي: falseتمثل  1-حة وأي ان املقارنة صحي trueتمثل 

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { max } from 'rxjs/operators'; 

import { of } from 'rxjs'; 

 

export interface Person { 

  age: number; 

  name: string; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    of( 

      { age: 22, name: 'Fahd' }, 

      { age: 55, name: 'Bader' }, 

      { age: 24, name: 'Saad' } 

    ) 

      .pipe( 

        max<Person>((x: Person, y: Person) => { 

          return x.age > y.age ? 1 : -1; 

        }) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 والنتيجة، كالتالي:
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3-8-2- min(): 

اما هذه الدالة فهي عكس الدالة السابقة بحيث تقوم بإيجاد أقل قيمة، لذلك سوف نقوم بتطبيق األمثلة السابقة 

 عليها، كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { min } from 'rxjs/operators'; 

import { of } from 'rxjs'; 

 

export interface Person { 

  age: number; 

  name: string; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    of(30, 1, 9, 0, 14).pipe(min()).subscribe(console.log); 

    of( 

      { age: 22, name: 'Fahd' }, 

      { age: 55, name: 'Bader' }, 

      { age: 24, name: 'Saad' } 

    ) 

      .pipe( 

        min<Person>((x: Person, y: Person) => { 
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          return x.age > y.age ? 1 : -1; 

        }) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

 والنتيجة:

 

3-8-3- count(): 

 ان نستعرض عدد Observableاما هذه الدالة فتقوم بعرض عدد القيم في الـ
ا
، وليس هذا فحسب وانما نستطيع ايضا

 طي املثال التالي:القيم التي تحقق شرط معين، ولتوضيح لنع

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { count } from 'rxjs/operators'; 

import { of } from 'rxjs'; 

 

export interface Person { 

  age: number; 

  name: string; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 
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export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor() {} 

  ngOnInit(): void { 

    of(30, 1, 9, 0, 14).pipe(count()).subscribe(console.log); 

    of( 

      { age: 22, name: 'Fahd' }, 

      { age: 55, name: 'Bader' }, 

      { age: 24, name: 'Saad' }, 

      { age: 40, name: 'Fahd' } 

    ) 

      .pipe( 

        count((value: Person, index: number) => { 

          return value.name === 'Fahd' ? true : false; 

        }) 

      ) 

      .subscribe(console.log); 

  } 

} 

 
 

قيم ، اما الثاني فنقوم بإرجاع عدد الObservableملعرفة عدد جميع القيم في الـ countفي الجزء األول قمنا بتطبيق الدالة 

 ، بحيث تكون النتيجة:Fahdتحمل القيمة  nameالتي تحقق الشرط وهو الكائنات التي خاصية 

 

 تم اظهار القيمة  Observableوهو عدد قيم الـ 5تم اظهار في البداية القيمة  هو املتوقع حيثوهذا 
ا
وهو  2األول وايضا

 الثاني. Observableعدد القيمة التي حققت الشرط من الـ
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 Angular HttpClientالفصل الرابع: 

 

  

 الفصل الرابع

Angular 

HttpClient 
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 مقدمة: -1

 من خالل بروتوكول  serverاصل مع أي سيرفر هي القدرة على التو  Angularمن املميزات املهمة التي تقدمها لنا الـ

Http/Https عدة بغض النظر عن التقنية التي يستخدمها هذا السيرفر او لغة البرمجة التي يتبناها لتعامل مع قا

لجلب  AJAXعن طريق تقنية  Back-endنستطيع التواصل مع السيرفر او بصيغة أخرى  JavaScriptفي عالم الـالبيانات، و

 املتصفح يتعامل مع طلبات وأرسال ا
ا
  او XMLHttpRequestعن طريق  Httpلبيانات وايضا

ا
، fetch() API ما يسمى ايضا

مبنية على جميع  –ميزة  –تقنية  Angularفلذلك قدمت لنا  JavaScriptهو باألساس إطار عمل للغة الـ Angularوبما الـ

 رائعة وتتماش ى مع أسلوب وطريقة الـالتقنيات السابقة ولكن بطريقة سلسلة وسهلة ومميزات جد
ا
لجلب  Angularا

سمى البيانات من السيرفر إلى العميل والعكس كذلك وارسال
ُ
 .HttpClient، وهذه امليزة ت

 ارسال طلب إلى السيرفر لقراءة البيانات او حفظها او حذفها HttpClientومن بعض املميزات التي تقدمها لنا هذه امليزة 

سواء إلضافة بارامترات لتحديد صالحيات مستخدم معين  Headersعليها، كما نستطيع التعديل على او طلب للتعديل 

 لطرق مختلفة ملعالجة اإلخطاء، ..الخ،xml, Jsonاو لتحديد نوع البيانات التي يحتاجها تطبيقنا مثل 
ا
 كما وتقديمها ايضا

عيد  HttpClientان هذه امليزة 
ُ
ذلك نستطيع االستفادة من جميع مميزات ودوال وتقنيات بشكل افتراض ي، ل Observableت

. rxjsمكتبة 
ا
 والتي تطرقنا لها سابقا

ور وقبل البدء في الغوص بهذه التقنية أحببت ان ابين جزء ُيفترض بك عزيزي املتعلم ان تكون ُملم به ولكن ال ضير من املر 

 .Classes & Interfacesو ، وهHttpClientسنستخدمه وبكثره خالل تعاملنا مع عليه ألننا 

2- Classes & Interfaces in Typescript: 

وانما سنأخذ ما يخدمنا في ما سوف نشرحه في هذا الفصل، وفي الحقيقة وفي الغالب نستخدم  OOPلن نغوص في تقنيات 

م هذه النوع الخاص لفه Typescriptهاتين التقنيتين في عمل وصف للبيانات القادمة لنا من الخادم لكي نساعد ُمترجم 

بهذه البيانات، بمعنى آخر نستطيع ان نقول اننا باستخدام هاتين التقنيتين نقوم بإنشاء نوع جديد لوصف البيانات 

 القادمة لنا من الخادم.

 ولتوضيح لتعطي املثال التالي، لنفرض انه لدينا جدول في قاعدة البيانات يحتوي على مجموعة من البيانات، كالتالي:

number User_Id 

string User_Name 

string address 

string Phone_Number 

Number Age 

Number Salary 

date Date_of_Birth_Day 
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لوصف هذه  interfaceاو  classفنحن كمطوري واجهات امامية نتوقع هذه البيانات من الخادم لذلك نقوم بإنشاء 

 وصف هذه البيانات.البيانات او بالتحديد توليد نوع جديد ل

 االمر التالي: terminalنتأكد بأننا في نفس مسار املشروع ونكتب في  classاو  interfaceوإلنشاء 

 
 

 وبعد االنتهاء نقوم بكتابة 

 
، data2واسميته  classوالثاني عبارة عن  data1ويحمل االسم  interfaceكما نالحظ قمنا بإنشاء ملفين األول عبارة عن 

 ونكتب الوصف املناسب للبيانات القادمة لنا من الخادم، كالتالي: data1.tsلذهب على ملف  واآلن

 data1.tsملف 

export interface Data1 { 

  userId: number; 

  userName: string; 

  userAddress: string; 

  userMobileNumber: number; 

  userAge: number; 

  userSalary: number; 

  userDOB?: Date; 

} 

 
 

ng g interface data1 

OR 

ng g class data2 
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ريدها دون التقيد بنفس األسماء 
ُ
كما نالحظ قمنا بوصف البيانات مع اتاحة الحرية باختيار أسماء املتغيرات التي ن

 نالحظ انه يوجد عالمة 
ا
ر وهذا معناه ان هذا املتغي userDOBاما املتغير ذو االسم  ?القادمة من قاعدة البيانات، وايضا

 مل أي قيمة بعكس املتغيرات الثانية التي يجب ان تحمل قيمة.غير الزامي وقد ال يح

 ، كالتالي:data2.tsونفس االمر نعمله مع امللف الثاني 

 data2.tsملف 

export class Data2 { 

  userId!: number; 

  userName!: string; 

  userAddress!: string; 

  userMobileNumber!: number; 

  userAge!: number; 

  userSalary!: number; 

  userDOB?: Date; 

} 
 

 قمنا بعمل وصف للبيانات ولكن هنا اضفنا العالمة ! امام املتغيرات ما عدا املتغير األخير، وهذا الرمز لك
ا
يال وهنا ايضا

 يحدث خطأ بأن البد ان نقوم بعمل إعطاء قيمة مبدئية للمتغيرات 
ا
ني عن هذا ، فهذا الرمز يغuserId: number = 0مثال

 .?االمر، واألخير ال نحتاج ان نضع له الرمز ! النه غير الزامي بوضعنا له الرمز 

 وبعد تعريفنا لهذه األنواع لوصف البيانات نستطيع اآلن استخدامها، كالتالي:

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { Data1 } from './data1'; 

import { Data2 } from './data2'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  private user1!: Data1; 

  private user2!: Data2; 

 

  ngOnInit() {} 

} 

 
 

 والثاني  interfaceوالذي يمثل  Data1وجعلنا نوعه  user1قمنا بتعريف متغيرين األول باسم 
ا
الذي قمنا بإنشائه سابقا

 ، واآلن لنقوم باستخدام هاذين املتغيريين، كالتالي:classوالذي يمثل  Data2وجعلنا نوعه  user2باسم 
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 قمنا interface & classغيرين الوصول إلى البيانات التي قمنا بعمل وصف لهم في كما نالحظ استطاع كال املت
ا
، وايضا

 لفهم النوع الخاص بهذا املتغير. Typescriptبمساعدة مترجم 

نا نستقبل البيانات من الخادم على  classاو  interfaceكما نستطيع ان نعرف املتغير على انه مصفوفة من 
ُ
في حال ك

 كالتالي: شكل مصفوفة،
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 عبارة عن مصفوفة، ونستطيع تطبيق جميع مفاهيم املصفوفات عليها. user1نالحظ اصبح املتغير 

لتعريف أنواع جديدة لوصف البيانات القادمة لنا من الخادم  classesو interfacesوالخالصة: نقوم باالستفادة من 

 تساعدنا بتجنب عن ما هي ونوع هذه البيانات  Typescriptبغرض افهام مترجم 
ا
شير اليها، كما ايضا

ُ
واملتغيرات التي ت

عرف املتغير 
ُ
األخطاء اثناء كتابة الشفرات البرمجية، وفي حالة كانت البيانات القادمة من الخادم على شكل مصفوفة ن

ا حتاج إلى تعريفه، اما اذا كان وحيدة كان تكون بيانات مستخدم واحد فال نclassاو  interfaceعلى انه مصفوفة من النوع 

 كمصفوفة.

 :Angular HttpClient األساسية في( العملياتالدوال ) -3

التي تم ذكرها في بداية هذا  HTTPمشابهة لدوال  الدواليجدر اإلشارة ان هذه  بداية وقبل التطرق إلى هذه العمليات

لها نفس  الدوالفوا اليه مجموعة من وأضا HttpClientببناء هذا املديول املسمى  Angularالكتاب، حيث قام مطورو 

 بنفس املهام.get-put-delete-..etcمثل ) HTTPأسماء دوال 
ا
 يجب اإلشارة( وتقوم ايضا

ا
 Front-Endأننا مطورو  ، وايضا

ومن ثم  APIsببناء الـ Back-Endوهذا معناه اننا ال نختار هذه العمليات بشكل عشوائي في تطبيقنا وانما يقوم مطورو 

  الدوالمع  APIsاملناسبة له، ونقوم نحن بأخذ هذه الـ والدالة APIن بتحديد كل يقومو 
ا
 الخاصة بها وتنفيذها كما هي، مثال

 الدالةورابط آخر نستخدم معه  put الدالةبينما رابط آخر نستخدم معه  get الدالةمعين نستخدم معه  APIرابط 

patch  معينة مع أكثر من روابط الدوال وقد يتكرر استخدام دالة وهكذا باقيAPI وجميع هذه الـمختلفة ،APIs ودوالها 

لجهاز  Requestالذي نقوم به نحن هو استخدامها مع كل طلب كل و  Back-Endتأتينا مكتوبة وموضحة من مطوري 

 .Serverالخادم 

لالستفادة من مميزات و  والخطوة الثانية HttpClient-Demoجديد وليكن اسمه  Angularنقوم بإنشاء مشروع ل اما اآلن

سمى  Moduleهي إضافة  Http Clientالـ
ُ
الرئيس ي للمشروع في  App Moduleإلى  HttpClientModuleالخاص بها، وامل



 

313 

( اما في  Serviceفي  Moduleاملبني على هذا  Logicحالة كان 
ا
 كما سوف نشاهد الحقا

ا
)وهو املشهور واألكثر استخداما

 Lazy Loadingمباشرة وبنفس الوقت تستخدم ميزات  Componentفي الـ Logicقوم بإضافة حالة كنت عزيزي املتعلم ت

، ولفهم اعمق لكيفية التعامل Componentالخاص بهذه الـ Moduleفي الـ Moduleففي هذه الحالة البد من إضافة هذا 

الرغبة باالستزادة بميزات  اما في حال ،Angular Routing And Modulesعلى كتاب  االطالعالرجاء  Modulesمع 

Services  الرجاء االطالع على كتابAngular Component And Services وكال هاذين الكتابين ينتميان إلى هذه ،

 السلسلة.

 ، كالتالي:App Moduleفي  HttpClientModuleاما اآلن لنقوم بإضافة الـ

 app.module.tsملف 

import { NgModule } from '@angular/core'; 

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser'; 

import { HttpClientModule } from '@angular/common/http'; 

import { AppRoutingModule } from './app-routing.module'; 

import { AppComponent } from './app.component'; 

 

@NgModule({ 

  declarations: [AppComponent], 

  imports: [ 

    BrowserModule, 

    AppRoutingModule, 

    HttpClientModule, 

  ], 

  providers: [], 

  bootstrap: [AppComponent], 

}) 

export class AppModule {} 

 
 

ملميزات التي يقدمها وأولها من الكم الهائل من ا والتي عن طريقها نستطيع االستفادة Moduleوبذلك نكون اضفنا هذا 

عيد لنا  والتي( get – post – put - deleteوهي ) Httpفي أي اتصال  األربعة العمليات األساسية
ُ
لذلك  Observableت

: بما اننا هنا )مالحظة كالتالي: الدوال اما اآلن لنقوم باستعراض هذه ،Rxjsنستطيع االستفادة من جميع ميزات مكتبة 

 سوف نستخدم دوال  لذلك End-kBacليس لدينا 
ا
 إذا  https://fakestoreapi.comمجانية من موقع  APIمبدئيا

ا
والحقا

 نستخدم مواقع أخرى( قداحتجنا دوال متقدمة ومعقدة 

 :GETالدالة  -3-1

بشكل افتراض ي مع إمكانية تعديل الصيغة في   JSONبصيغة  Serverحيث تقوم هذه الدالة بجلب البيانات من الخادم 

 بإذن هللا، ولكن ما يهمنا هنا بالتحديد هو 
ا
حال الرغبة بذلك سواء نص او كائن او غيره وهو ما سوف نتطرق له الحقا

 هذه الدالة لجلب البيانات.ل األساس ي ستخداماال كيفية 

 املوجودة فيه، كالتالي: APIsونستعرض الـ https://fakestoreapi.comلذلك في البداية لنفتح موقع 

https://fakestoreapi.com/
https://fakestoreapi.com/
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 APIالصفحة سوف نشاهد مجموعة من الدوال املدعومة مع روابط  لنالحظ في الصورة السابقة عند النزول ألسف

 تالي:، كال، لتظهر لنا جميع الدوالView Details on Docsالخاصة بها، لذلك لنضغط على زر 

 

 
ا
لنستعرض جميع  GETنستخدم معها دالة  API، وهي عبارة عن Get All Productsومن الصفحة السابقة لنختار مثال

 )بيانات غير حقيقة وانما وضعت لالختبار والتجربة فقط(، كالتالي: Productsبيانات املنتجات 
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سيرفر لجلب البيانات، مع مالحظة انه في حال لم يتم املستهدف الذي نطلبه من ال APIنالحظ الرابط وهو عبارة عن 

 GETتحديد الدالة فإنها بشكل افتراض ي ستكون 
ا
، لذلك لنجلب هذا الرابط ونذهب إلى مشروعنا الذي قمنا بإنشائه سابقا

 ونضيف الشفرة البرمجية التالية: app.component.tsذو االسم  Componentوبالتحديد في الـ

 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

   

  constructor(private http: HttpClient) {} 

 

  ngOnInit() {} 

} 

 
 

 ونمرر لها الرابط الذي اخذناه من املوقع السابق كالتالي: GETاما أالن لنستخدم هذا املتغير للوصول إلى الدالة 

 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

في متغير  Injectنقوم بعمل 

، حيث عن طريقه httpاسميته 

نستطيع الوصول إلى جميع 

 الدوال
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}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    this.http.get('https://fakestoreapi.com/products'); 

  } 

} 

 
 

للمشروع ملشاهدة النتيجة فسنجد انه لن يظهر لنا ش يء، والسبب في ذلك عزيزي املتعلم ان الدالة  serveولو قمنا بعمل 

get  فيHttpClient  تقوم بإرجاعObservable  
ا
لكي نشاهد محتويات هذا  Subscribe انه البد ان نعمل وكما تعلمنا سابقا

( وهو يختلف بحسب server -او الرد القادم الخادم )السيرفر  Responseهو الـ Observableوهذا الـ ،Observableالـ

 GET، وفي حالتنا هذه )Back-Endالدالة املستخدمة وبحسب ما قاموا به مطوري 
ُ
راد جلبها ( فإن الرد سيكون البيانات امل

 كالتالي: من السيرفر،

 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    this.http.get('https://fakestoreapi.com/products').subscribe({ 

      next: (data) => console.log(data), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('completed!!'), 

    }); 

  } 

} 

 
 

 واآلن لنذهب إلى املتصفح ولنشاهد النتيجة، كالتالي:
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عيد getباستخدام الدالة  apiنالحظ تم جلب البيانات عن طريق رابط 
ُ
فنستطيع  Observable، وبما ان هذه الدالة ت

. RXJSدوال مكتبة  استخدام معها جميع
ا
 التي تعلمناها سابقا

 نستطيع جلب بيانات محددة كان تكون بيانات 
ا
 معين، كالتالي: productكما ايضا

 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    this.http.get('https://fakestoreapi.com/products/1').subscribe({ 

      next: (data) => console.log(data), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('completed!!'), 

    }); 

  } 

} 

 
 

 لم idمعين )هذا  productلـ id( وهذا الرقم هو عبارة عن 1نالحظ قمنا بتمرير قيمة في الرابط بشكل ثابت وهو رقم )

 وانما بحسب ما يأتينا من مطوري 
ا
 معين يستقبل بارامتر للوصول إلى APIبحيث يتم استخدام  Back-Endنمرره اعتباطا

 بيانات محددة(، اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:
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 بشكل ديناميكي، كالتالي: APIكما نستطيع تمرير هذا البارامتر للـ

 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    const id = '1'; 

    this.http.get(`https://fakestoreapi.com/products/${id}`).subscribe({ 

      next: (data) => console.log(data), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('completed!!'), 

    }); 

  } 

} 

 
 

 String Interpolationبشكل ديناميكي عن طريق استخدام ميزة  APIومررناه إلى رابط  idباسم كما نالحظ عرفنا متغير 

 الخاصة بجافا سكريبت، وتستطيع استخدام الطريقة التقليدية في حال اردت ذلك.

this.http.get('https://fakestoreapi.com/products/' + id).subscribe({ 
 

 والنتيجة ستكون كالتالي:
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مل وبذلك تعرفنا كيفية جلب البيانات واالستخدامات األساسية لهذه الدالة، وفي الجزء التالي سوف نتعلم كيفية التعا

 .POSTمع الدالة 

 :POSTالدالة  -3-2

 APIونمرر لها رابط  لبيانات،نستخدم هذه الدالة إلضافة ا
ا
ريد إضافتها، ونمرر لها ايضا

ُ
كل ( على شbody) البيانات التي ن

 ، كالتالي:POSTوبالتحديد إلى جزء  Fake API Storeواآلن لنذهب إلى موقع  ،JavaScriptكائن 
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تستقبل قيمة نصية  description,تستقبل قيمة رقمية  priceتستقبل قيمة نصية و titleاملراد اضافته هو  bodyنالحظ 

 وانما يتم تجهيزه لنا من قبل  bodyتستقبل قيمة نصية، وهذا  categoryتستقبل قيمة نصية و imageو
ا
ال نكتبه اعتباط

 إلى السيرفر، كالتالي: Requestوالذي نقوم به فقط هو تمرير القيم وارسالها على شكل طلب  Back-Endمطوري 

 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    this.http 

      .post('https://fakestoreapi.com/products', { 

        title: 'title1', 

        price: 15, 

        description: 'description1', 

        image: 'url image', 

        category: 'category1', 

      }) 

      .subscribe({ 

        next: (data) => console.log(data), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

} 

 
 

 اما النتيجة فتكون كالتالي:
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 :PUTالدالة  -3-3

تستقبل البارامتر األول وهو عبارة عن  POST، وهي نفس الدالة (UPDATE)الدالة فنستخدمها لتعديل البيانات اما هذه 

جزء لاو البيانات املراد التعديل عليها، اما اآلن لنذهب إلى نفس املوقع السابق وبالتحديد  bodyاما الثاني فهو  APIرابط 

 ، كالتالي:productتعديل 

 

التي عن طريقها  POSTُيقال هنا ولعل الفرق اننا هنا نقوم بالتعديل على بيانات موجودة بعكس  POSTونفس ما قيل في 

ضيف بيانات جديدة، واآلن لنقوم بتطبيق الشفرة البرمجية، كالتالي:
ُ
 ن

 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 
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import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    this.http 

      .put('https://fakestoreapi.com/products/7', { 

        title: 'title2', 

        price: 20, 

        description: 'description2', 

        image: 'url image', 

        category: 'category1', 

      }) 

      .subscribe({ 

        next: (data) => console.log(data), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

} 

 
 

 :PATCHالدالة  -3-4

والفرق انه يتم استعمالها لتعديل جزء معين من البيانات فقط، مع العلم انه يمكن  PUTوهذه الدالة مشابهه لدالة 

ه وما يتم ارسال Back-Endلتعديل جزء معين من البيانات، وهذا األمر يرجع بالنهاية إلى مطوري  PUTام الدالة استخد

 من تعليمات. Front-Endلنا كمطوري 

 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    this.http 

      .patch('https://fakestoreapi.com/products/7', { 

        title: 'title5', 

      }) 

      .subscribe({ 

        next: (data) => console.log(data), 

        error: (error) => console.log(error), 
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        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

} 

 
 

 

 :DELETEلدالة ا -3-5

 للبيانات املراد حذفها، كالتالي: APIومن اسمها نستخدمها لحذف البيانات، ونمرر لها فقط رابط 

 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    this.http.delete('https://fakestoreapi.com/products/7').subscribe({ 

      next: (data) => console.log(data), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('completed!!'), 

    }); 

  } 

} 
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لف ا الرد يختالرد( الذي اتى من الخادم )السيرفر( هو الكائن املراد حذفه، وهذ -)االستجابة  Responseكما نالحظ ان 

 تمت العملية بنجاح. أي 200ففي اغلب األحيان ال يرد السيرفر باي بيانات فقط بالرمز 

4-  Explicitly Type Response/Request: 

أي نستطيع التصريح عن نوع البيانات في هذه الدوال سواء عن طريق  generic typeجميع لدوال السابقة هي عبارة عن 

Response  اوRequest، لذلك نستطيع تعريف هذه البيانات عن طريق الـInterfaces/classes  
ا
في جزء كما ذكرنا سابقا

interfaces/classes  البيانات القادمة عن لنا عن طريق نستطيع التصريح او تعريف حيثResponse  او الخارجة مننا

 في حالةBack-End، وهذا التعريف يتم بناءا على ما يقدمه لنا مطوري Requestعن طريق 
ا
جلب  ، من تعليمات، فمثال

ان  – Fake API Storeبناءا على ما تعاملنا معه من خالل موقع  - فنحن نتوقع  GETبواسطة الدالة  productsالـ بيانات

لى ع ويحتوي  rating( باإلضافة إلى id – title – description – image – price - categoryتكون البيانات بالشكل التالي: )

 ، كالتالي:interface، لذلك نستطيع تعريف هذه البيانات عن طريق انشاء countو rateاثنين خاصية وهما 

 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

 

export interface Product { 

  id: number; 

  title: string; 

  description: string; 

  image: string; 

  price: number; 

  category: number; 

  rating: { 

    rate: number; 

    count: number; 
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  }; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    this.http.get('https://fakestoreapi.com/products/').subscribe({ 

      next: (data) => console.log(data), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('completed!!'), 

    }); 

  } 

} 

 
 

 ُيفضل انشاء 
ا
ريده. componentفي ملف منفصل ومن ثم استدعائه في أي  interfaceطبعا

ُ
 ن

توقع رجوعها وعرفنا فيه مجموعة من الخصائص تحمل نفس اسم خصائص البيانات امل interfaceكما نالحظ انشئنا 

وليكن  لوحده interfaceفي  rating(، ولكي يكون عملنا اكثر احترافية نستطيع فصل خاصية Responseلنا من الخادم )

 ، كالتالي:ProductRatingاسمه 

 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

 

export interface Product { 

  id: number; 

  title: string; 

  description: string; 

  image: string; 

  price: number; 

  category: number; 

  rating: ProductRating; 

} 

 

export interface ProductRating { 

  rate: number; 

  count: number; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 



 

326 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    this.http.get('https://fakestoreapi.com/products/').subscribe({ 

      next: (data) => console.log(data), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('completed!!'), 

    }); 

  } 

} 

 
 

ريد استخراج اسم املنتج والتقيي ،Interfaceواآلن نستطيع استخدام هذا 
ُ
 ن
ا
الخاص به فقط من  rateم وليكن مثال

 كالتالي: البيانات القادمة لنا،

 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { map } from 'rxjs/operators'; 

 

export interface Product { 

  id: number; 

  title: string; 

  description: string; 

  image: string; 

  price: number; 

  category: number; 

  rating: ProductRating; 

} 

 

export interface ProductRating { 

  rate: number; 

  count: number; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    this.http 

      .get<Product[]>('https://fakestoreapi.com/products/') 

      .pipe( 

        map((data) => 

          data.map((val) => { 

            return { title: val.title, rate: val.rating.rate }; 

          }) 
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        ) 

      ) 

      .subscribe({ 

        next: (data) => console.log(data), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

} 

 
 

 والنتيجة:

 

5- Observe Response: 

 –أي البيانات التي يحملها  – Bodyيكون الـ HTTPالقادم لنا من السيرفر من خالل اتصال  Responseبشكل افتراض ي 

ريد ان نقرأ 
ُ
 مشتمل على  Responseولكن في بعض األحيان ن

ا
الخصائص باإلضافة إلى بعض  Bodyوالـ Headerكامال

 األخرى.

 ، كالتالي:responseإلى  observeوللقيام بهذا األمر نقوم بتغيير قيمة الخاصية 

 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 
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  ngOnInit() { 

    this.http 

      .get('https://fakestoreapi.com/products/', { 

        observe: 'response', 

      }) 

      .subscribe({ 

        next: (data) => console.log(data), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

} 

 
 

 فح تكون كالتالي:والنتيجة في املتص

 

 Angularنوع بيانات خاص بالـ – HttpHeadersوهو من النوع  Headerوالـ Bodyهو عبارة عن  Responseكما نالحظ الـ

باإلضافة إلى احتوائه على مجموعة من الدوال والخصائص لتحكم بهذا  Headerيصف الخصائص التي يحملها الـ

( ok( او حالة الطلب )statusالتي تصف هذا االتصال مثل حالة االتصال )باإلضافة إلى بعض الخصائص  – Headerالـ

 api (url.)او رابط 

6- Observe Events: 

)مراحل  Serverهي إمكانية قراء جميع احداث االتصال بالخادم  Angular HttpClientمن امليزات التي يقدمها لنا 

 من ارسال 
ا
  Responseللـ Bodyومن ثم الـ Responseالخاص بالـ Headerومن ثم استقبال الـ Requestاالتصال( بدأ

ا
وايضا

خر ميزتين)تحميل/رفع ولعل آ serverاو تحميل امللف من الخادم  serverهنالك أحداث ومراحل رفع امللف على الخادم 

بين له تقدم تحميل او رفع Progress، بحيث نستخدمها لعرض ملف( هما املستخدمتين بكثرة
ُ
 امللف. للمستخدم ت
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، ولو HttpEventTypeتم تسميته  enumمن خال  Angularوجميع هذه اإلحداث او مراحل االتصال تم تعريفها في الـ

 استعرضناه لوجدنا محتواه بهذا الشكل:

 

نستخدمه ملعرفة تقدم رفع  UplaodProgressو Requestوهو ما نسميه  Serverارسال االتصال إلى ترمز إلى  sentحيث 

 Headerنستخدمه ملعرفة انه تم استقبال الـ ResponseHeaderإلى السيرفر في حال كان هنالك ملف يتم رفعه، و امللف

ونقصد بها  Responseملعرفة مدى تقدم تحميل امللف من الخادم، و DownloadProgressو –السيرفير  –من الخادم 

 من الخادم. – JSONوفي الغالب تكون بيانات على شكل  – Bodyانه تم استالم 

 :، كالتاليeventsإلى  Observe، حيث البد في البداية ان نقوم بتغيير الـولتوضيح لنعطي املثال التالي

 app.component.tsملف 

import { HttpClient, HttpEventType } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    this.http 

      .get('https://api.github.com/users', { 

        observe: 'events', 

      }) 

      .subscribe({ 
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        next: (event) => { 

          if (event.type === HttpEventType.Sent) { 

            console.log('request sent'); 

          } 

          if (event.type === HttpEventType.Response) { 

            console.log('response body'); 

          } 

        }, 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

} 

 
 

 

وهي معرفة تقدم ملف سواء كان  Observe Events ميزة وفي الحقيقة هي ما يهمنا في اما اآلن لنتطرق إلى الجزئية املهمة

 يتم رفعه إلى الخادم او تنزيله من الخادم.

6-1- Listening for Progress: 

ملراقبة واالستماع ملدى تقدم رفع ملف إلى  Observe Eventsسوف نتكلم في هذه الجزئية عن كيفية االستفادة من ميزة 

 ي نبين له مدى تقدم رقع امللف.للمستخدم لك Progress Barالخادم وإظهار 

 لنعطي املثال ومن ثم نشرح trueونجعل قيمته  reportProgressاول ش يء البد من تفعيل خاصية أخرى وهي 
ا
، ثانيا

 الجزئيات التي تحتاج إلى شرح وتعليق، كالتالي:

 app.component.tsملف 

<div> 

  <input type="file" (change)="onChange($event)" style="display: block" /> 
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  <button (click)="onUpload()" style="margin-top: 40px">Upload</button> 

</div> 

<div style="margin-top: 10px" *ngIf="progress"> 

  <progress [value]="progress" max="100" style="height: 20px"></progress> 

  <span style="padding-left: 10px">{{ progress }} %</span> 

</div> 
 

ورفع هذا امللف عن طريق الدالة  onChangeالالزم إلضافة ملف عن طريق الدالة  Markupفي هذا امللف وضعنا 

onUpload.بطبيعة الحال لم اهتم بالتصميم لكي ال نتشتت عن ما نريد شرحه باإلضافة إلى انه خارج نطاق هذا الكتاب ، 

ولتحسين أكثر قمنا بطباعة هذه  progressالذي نخزن فيه مدى تقدم امللف وربطنا بإداة  progressتغير وما يهمنا هو امل

 .spanالقيمة على شكل نسبة مئوية في التاغ 

 app.component.tsملف 

import { HttpClient, HttpEventType } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

 

  progress = 0; 

  file: any; 

 

  ngOnInit() {} 

 

  onChange(event: any) { 

    this.file = event.target.files[0]; 

  } 

 

  onUpload() { 

    const formData = new FormData(); 

    formData.append('file', this.file, this.file.name); 

    this.http 

      .post('https://file.io', formData, { 

        observe: 'events', 

        reportProgress: true, 

      }) 

      .subscribe((event) => { 

        if (event.type === HttpEventType.UploadProgress) { 

          if (event.total !== undefined) 

            this.progress = Math.round((100 * event.loaded) / event.total); 

        } 

      }); 

  } 

} 
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 امللف الذي اختاره املستخدم.والثاني لتخزين  مدى تقدم امللف قمنا بتعريف متغيرين األول لتخزين .1

الذي تم تعريفه في الخطوة  fileوتقوم بقراءة امللف املختار وتخزينه في املتغير  onChange. نفذنا محتوى الدالة 2

 السابقة.

 Angular، ولفهم أكثر الرجاء مراجع كتابي APIلكي نستطيع ارساله إلى عن طريق  FormDataعرفنا متغير من النوع  .3

Forms. 

، لكي نستطيع قراءة تقدم امللف في حال الرفع او تحميل امللف trueوجعنا قيمتها  reportProgress. اضفنا الخاصية 4

 إلى الخادم.

بعمل عملية ( هو رفع امللف، فإذا كان كذلك نقوم Event) Httpد من ان حالة اتصال . وهنا قمنا بوضع شرط لتأك5

 .progressحسابية بسيطة ملعرفة مدى تقدم امللف ومن ثم تخزين القيمة في املتغير 

 اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:

 

 بشكل واضح، كالتالي:لنختار ملف وليكن حجمه متوسط لكي نستطيع ان نرى مدى التقدم 
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 ، كالتالي:Progress Barلكي نرفع امللف على الخادم وبنفس الوقت نرى  uploadبعد اختيار امللف لنقوم بالضغط على زر 
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 :Headerخصائص الـبأهم  التحكم -7

 في بداية هذا الكتاب ان الـ
ا
ئص التي تصف يحتوي على مجموعة من الخصا HTTPفي اتصال  Headerكما أشرنا سابقا

وغيره من الخصائص، لذلك وفي هذا الجزء سوف  CROSوالتعامل مع  tokensهذا االتصال مثل نوع البيانات او إضافة 

 يجب التنويه ان افضل طريقة لتعامل مع نتطرق إلى اهم هذه الخصائص وكيفية التعديل عليها والتحكم بها
ا
، وايضا

header في الـAngular مى تتم من خالل ما يسInterceptors  ولكن اآلن سوف نتطرق على ،
ا
والتي سوف نتطرق لها الحقا

 كيفية التحكم بهذه الخصائص بالشكل البسيط.

طريقتين لتحكم بهذه الخصائص، بحيث بعض الخصائص يتم اضافتها عن طريق الكالس  Angularقدمت لنا 

HttpHeaders سكريبت، وسوف نستعرض اهم هذه  فاوخصائص أخرى يتم اضافتها مباشرة على شكل كائن جا

 Angularجموعة من الدوال الجاهزة التي قدمتها لنا ملسوف نتطرق  باإلضافة الخصائص وطرق اضافتها والتحكم بها،

عيد قيمة منطقية  hasمثل  Headerبخصائص الـلتحكم أكثر 
ُ
ونستخدمها الختبار هل توجد خاصية  falseاو  trueوالتي ت

 كالتالي:وبعدها نستعرض هذه الدوال،  Header، اما اآلن لنتطرق الهم خصائص الـHeadersمعينة في الـ

7-1- Response Type: 

مع إمكانية تغيير نوع  JSONتفترض ان نوع االستجابة تكون البيانات فيها على هيئة  HttpClientالـبشكل افتراض ي 

ريدها، ويمكن حصر األ 
ُ
 بالجدول التالي: HttpClientنواع التي يدعمها االستجابة بحسب نوع البيانات التي ن

json text blob 

 JSONبيانات على شكل صيغة 
 plainبيانات نصية على شكل هيئة 

text 

بيانات وسائط متعددة، صور 

 صوت،. الخفيديو، 
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 ولتوضيح لنعطي املثال  التالي:

 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    this.http 

      .get('https://fakestoreapi.com/products', { 

        responseType: 'text', 

      }) 

      .subscribe({ 

        next: (data) => console.log(data), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

} 

 
 

على شكل كائن جافا سكريبت حيث الخاصية هي  GETالدالة  –وهو اختياري  –كما هو مالحظ اضفنا بارامتر ثاني إلى 

responseType  والقيمةtext  مع إمكانية تغيير هذه القيمة إلىblob  في حال اردنا التعامل مع الوسائط اوjson  في حال

سوف ُيعامل هذه  Angularمع العلم انا في حالة لم نضيف هذه الخاصية فإن  JSONاردنا الصيغة تكون على شكل 

 بشكا افتراض ي، اما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي: JSONالبيانات على انها 
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 .Plain Textإلى  JSONكما نالحظ تم تغيير صيغة البيانات القادمة من 

7-2- Add Tokens: 

إلى  Requestإلى أي طلب  Tokenفي بداية هذا الكتاب، وهنا سوف نتطرق لطريقة إضافة هذا  Tokensتكلمنا عن مفهوم 

والتي نمرر لها كائن وهذا الكائن يحتوي على أغلب  headerويتم بكل بساطة من خالل الخاصية  ،Serverالخادم 

 valueاسم الخاصية بداخل هذا الكائن والـ key( بحيث يمثل الـkey: valueشكل ) حيث نمررها على Headerخصائص الـ

 كالتالي:، tokenوهذه الخاصية نمرر لها قيمة  Authorizationقيمة هذه الخاصية، وما يهمنا من هذه الخصائص هي 

 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

 

  ngOnInit() { 

    const token = "ddagbhhhbhdhhgdbhtftuvjhvgftxchvjhvjhvfcxgtxf" 

    this.http 

      .get('https://fakestoreapi.com/products/', { 

        observe: 'response', 

        headers: { 

          Authorization: `Bearer ${token}`, 

        } 

      }) 

      .subscribe({ 
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        next: (data) => console.log(data), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

} 

 
 

ن على شكل كائ headerبتمريره إلى  ، ومن ثم قمناtokenوقمنا بتخزينه في املتغير ذو االسم  tokenقمنا بمحاكاة ان لدينا 

 .tokenوهي التي مررنا لها قيمة هذا  Authorizationوهذا الكائن هو الذي يحتوي على الخاصية 

 ..الخ(. –  content-type – Access-Control-Allow-Originمالحظة: من الخصائص األخرى التي يحتويها هذا الكائن )

7-3- HttpHeaders Methods: 

 في الخاصية استكم
ا
 ملا بدأناه سابقا

ا
وهو  HttpHeaders، حيث ان هذه الخاصية تم تعريفها على انها من النوع headerال

قبل  Requestفي  Headerيحتوي على مجموعة من الدوال التي نستطيع عن طريقها التحكم بخصائص  classعبارة عن 

مع العلم ان ليس كل خاصية نستطيع التعديل عليها  Serverفي حال قدومه من  Responseاو مع  Serverأرساله إلى 

 .Back-Endفي الـ Headerوليس كل خاصية نستطيع اضافتها، فهذا يرجع إلى طريقة بناء الـ

 ، وهي:Headersوهنالك مجموعة من الدوال نستطيع استخدامها لتعامل مع الـ

 

امهما إلضافة خصائص جديدة مع قيمها، والفرق بينهما يتم استخد ()appendو ()set ولو استعرضنا اول دالتين وهما

 وفي حال لم تجدها تبحث في البداية عن الخاصية فإذا وجدتها قامت بتغيير القيمة لها بالقيمة الجديدة ()setان الدالة 

الخاصية بغض النظر هل هذه  Headerتقوم بإضافة الخاصية للـ ()append، اما الدالة تقوم بإضافة الخاصية وقيمتها

 موجودة من عدمه.

فقط، ومن وجهة نظري  Requestالخاص بالـ Headerوفي الحقيقة هاتين الدالتين يتم استخدامهما في إضافة بيانات في الـ

أرى ان استخدام الطريقة املذكورة في املثال السابق أفضل ولكن سوف اذكرهما هنا من باب األمانة العملية، لذلك 

إلى  API، مع تغيير الـAuthorizationاملثال السابق واضافة الخاصية  لتوضيح لنقوم بتغييرو 

(https://api.github.com/users ):باستخدام احدى هذه الدوال، كالتالي 
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 app.component.tsملف 

import { HttpClient, HttpHeaders } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    const token = 'ddagbhhhbhdhhgdbhtftuvjhvgftxchvjhvjhvfcxgtxf'; 

    const header = new HttpHeaders().append('Authorization', token); 

    this.http 

      .get('https://api.github.com/users', { 

        observe: 'response', 

        headers: header, 

      }) 

      .subscribe({ 

        next: (data) => console.log(data), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

} 
 

  usersومن ثم اختيار امللف  networkولنشاهد النتيجة في املتصفح، وذلك من خالل الذهاب إلى تبويب 
ُ
االنتقال واخيرا

 ، كالتالي:Request Headersإلى الجزء الخاص بـ

 

 .Requestالخاص بـ Headerقيمتها تم اضافتها للـ مع Authorizationكما نالحظ الخاصية 
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، كأن نستعرض خاصية معينة او قيمتها وهكذا، Responseالخاص بالـ Headerاما باقي الدوال فيتم استخدامهما في الـ

 والتي في الحقيقة لم أجد لها أي استخدام في أرض الواقع. deleteية ما عدا الخاص

عيدان القيمة، اما  ()getAllو ()getالدالتين  بحيث
ُ
فتقومان بجلب القيم لخاصية معينة، حيث نمرر الخاصية لهما وت

عيد قيمة وحيدة أما  ()getالفرق بينهما فإن الدالة 
ُ
على شكل مصفوفة نصية لخاصية لفُتعيد جميع القيم  ()getAllت

 في حال كانت هذه الخاصية تحمل اكثر من قيمة، ولتوضيح لنعطي املثال التالي:
ا
 طبعا

 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { map } from 'rxjs/operators'; 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    this.http 

      .get('https://api.github.com/users', { 

        observe: 'response', 

        headers: { 

          Authorization: 'ddagbhhhbhdhhgdbhtftuvjhvgftxchvjhvjhvfcxgtxf', 

        }, 

      }) 

      .pipe(map(({ headers }) => headers)) 

      .subscribe({ 

        next: (header) => { 

          console.log(header.get('content-type')); 

          console.log(header.getAll('content-type')); 

        }, 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

} 

 
 

 املتصفح، كالتالي: النتيجة فيولنشاهد 

كما نالحظ قمنا بطلب طباعة قيم الخاصية 

content-type من الـHeader  الخاص

 Responseبـ



 

340 

 

والتي هي قيمة نصية، اما الدالة  content-typeواظهرت قيمة الخاصية  getكما نالحظ ظهرت لنا نتيجتين األولى لدالة 

getAll صفوفة قامت بإعادة القيم على شكل مصفوفة نصية وبما انه ال توجد اال قيمة واحدة فلذلك ظهرت لنا النتيجة م

 واحد.نصية تحتوي على عنصر 

عيد لنا قيمة منطقية بحيث تكون  ()hasوالدالة التالية هي الدالة 
ُ
في حال  trueوهذه الدالة نمرر لها اسم الخاصية وت

عيد القيمة  headerكانت الخاصية موجودة في الـ
ُ
 في حال لم تكن موجودة، كالتالي: falseوت

 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { map } from 'rxjs/operators'; 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    this.http 

      .get('https://api.github.com/users', { 

        observe: 'response', 

        headers: { 

          Authorization: 'ddagbhhhbhdhhgdbhtftuvjhvgftxchvjhvjhvfcxgtxf', 

        }, 

      }) 

      .pipe(map(({ headers }) => headers)) 

      .subscribe({ 

        next: (header) => { 
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          console.log(header.has('content-type')); 

          console.log(header.has(' access-control-allow-origin')); 

        }, 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

} 

 
 

 

 .falseاما األخرى  headerبمعنى موجودة في  trueكما نالحظ الخاصية األولى 

على شكل  –لخاصية فقط اسم ا –بدون قيمها  Headerوتقوم بإرجاع جميع الخصائص في الـ keysاما آخر دالة لدينا هي 

 مصفوفة نصية، كالتالي:

 ;'app.component.ts import { HttpClient } from '@angular/common/httpملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { map } from 'rxjs/operators'; 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    this.http 

      .get('https://api.github.com/users', { 

        observe: 'response', 

        headers: { 
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          Authorization: 'ddagbhhhbhdhhgdbhtftuvjhvgftxchvjhvjhvfcxgtxf', 

        }, 

      }) 

      .pipe(map(({ headers }) => headers)) 

      .subscribe({ 

        next: (header) => { 

          console.log(header.keys()); 

        }, 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

} 
 

 

 mapعلى مصفوفة الخصائص باستخدام الدالة  Loopالخاصية وقيمتها وذلك من خالل عمل كما نستطيع اظهار 

 ها الخاصية لكي نستخرج القيمة لهذه الخاصية، كالتالي:ونمرر ل getالخاصة باملصفوفات ومن ثم نستخدم الدالة 

 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { map } from 'rxjs/operators'; 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    this.http 

      .get('https://api.github.com/users', { 
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        observe: 'response', 

        headers: { 

          Authorization: 'ddagbhhhbhdhhgdbhtftuvjhvgftxchvjhvjhvfcxgtxf', 

        }, 

      }) 

      .pipe(map(({ headers }) => headers)) 

      .subscribe({ 

        next: (header) => { 

          header.keys().map((key) => { 

            console.log(`${key}: ${header.get(key)}`); 

          }); 

        }, 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed!!'), 

      }); 

  } 

} 

 
 

 

 :Handle Errorsمعالجة اإلخطاء  -8

، هي نفسها نستخدمها هنا بجميع تقنياتها املختلفة، وما سوف نضيفه هنا هو RXJSي مكتبة كما كنا نتعامل مع األخطاء ف

ويحتوي على بعض الخصائص التي نستطيع االستفادة  HttpResponseErrorاسمه  classيوفر  HttpClient Moduleان 

وغيرها من  Headerو عرض وقراءة او رسالة الخطأ امنها ملعرفة معلومات كثيرة عن نوع هذا الخطأ، مثل رقم الخطأ 

 الخصائص، كما في الصورة التالية:
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 وضع شرط بناءا على 
ا
  statusلذلك نستطيع مثال

ا
نظهر سالة انه غير مصرح له الوصول  401أي رقم الخطأ فإذا كان مثال

للمستخدم ان هنالك  نظهر رسالة 5XXالصفحة غير موجودة، او إذا كان الرمز يبدأ بالرقم  404إلى هذه الصفحة او 

 خطأ في نفس الخادم، وهكذا بقية الرموز، كما في املثال التالي:

 app.component.tsملف 

import { HttpClient, HttpErrorResponse } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() { 

    this.http.get('https://search.censys.io/api/v2/tags').subscribe({ 

      next: (data) => console.log(data), 

      error: (error) => { 

        if (error instanceof HttpErrorResponse) { 

          if (error.status == 401) { 

            console.log( 

              ' اصل مع مدير النظامغير مصرح لك الوصول إلى هذه الصفحة الرجاء تسجيل الدخول او التو ' 

            ); 

          } 

        } 

      }, 

    }); 

  } 

} 
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9- Query Parameters: 

، وقد APIsللحصول على معلومات متعددة لنفس هذه  APIsكثير من األحيان نحتاج إلى أرسال باراميترات عن طريق الـ

عيد هذا املثال ولكن debounceTimeعندما تكلمنا عن  مررنا على مثال من هذا النوع في ثنايا هذا الكتاب
ُ
، وسوف ن

 .Angularبأسلوب الـ

، بحيث نستطيع ارسال هذه البارامترات HttpParamsكالس جاهز باسم  Angular HttpClient Moduleحيث وفرت 

 بواسطته بكل سهولة وبساطة.

 Headerة األمر مشابهه لطرق إضافة الخصائص في الـ، وهي في حقيقAPIوهنالك عدة طرق إلضافة البارامترات لروابط 

، ولكي ال نعيد نفس ما قلنا سوف اتطرق فقط  appendو setمن حيث استخدام الدوال 
ا
و ..الخ، والتي تكلمنا عنها سابقا

 ألسهل وابسط طريقة إلضافة البارامترات بدون التفصيل بالطرق املتعددة.

 لذلك لنطبق املثال التالي:

 app.component.tsملف 

 

<input type="text" name="search" [(ngModel)]="search_text" /> 

 

<input type="button" (click)="onSearch()" value="Search" /> 

 

<div *ngFor="let movie of movies" style="text-align: center"> 

  <img [src]="movie.Poster" width="300" height="300" style="margin: 20px" /> 

</div> 
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 app.component.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { map } from 'rxjs/operators'; 

 

export interface IMovie { 

  Poster: string; 

  Title: string; 

  Type: string; 

  Year: string; 

  imdbID: string; 

  Search: []; 

} 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

 

export class AppComponent implements OnInit { 

  search_text: string = ''; 

  movies: IMovie[] = []; 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

  ngOnInit() {} 

  onSearch() { 

    this.http 

      .get<IMovie>(`http://www.omdbapi.com`, { 

        params: { 

          apikey: 'e8067b53', 

          s: this.search_text, 

        }, 

      }) 

      .pipe(map((data) => data.Search)) 

      .subscribe({ 

        next: (data) => (this.movies = data), 

        error: (error) => console.log(error), 

      }); 

  } 

} 
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10- Interceptors: 

طريقة  ، وهذه امليزة هي ليست تقنية جديدة وانماAngular HttpClientمن امليزات املهمة في  Interceptorsتعتبر ميزة الـ

او التعامل مع  Headersمثل التعامل مع الـ Angular HttpClientبعض امليزات السابقة الذكر في  Implementلتنفيذ 

 ، أو حتى معالجة األخطاء.من السيرفر Responseاو االستجابة  Requestالطلب 

 منوتتمثل الفكرة األساسية انه بد
ا
)كما كنا  Componentاو في نفس الـ Serviceـنتعامل مع امليزات السابقة في ال ان ال

بإرسال طلب  Angularنفعل في األمثلة السابقة( ملا ال نجعل هذه املهمة يقوم بها ملف آخر بحيث عندما يبدأ تطبيق 
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Request  وقبل ان يتم ارساله إلى السيرفرServer  من ثم اجراء التعديالت املطلوبة كأن نضيف يتم اعتراض هذا الطلب و

token وبنفس الفكرة عند رجوع االستجابة من الخادم ،Server  يتم اعتراضها عن طريق نفس امللف 
ا
)السيرفر( ايضا

 واجراء التعديالت املطلوبة كمعالجة األخطاء في حال وجودها.

ذات االسم  Interfaceللـ Implementsل وهو عبارة عن كالس يعم Interceptorوهذا امللف هو ما نسميه 

HttpInterceptor  بحيث تحتوي على دالة اسمهاintercept .وهي التي نكتب بداخلها ما نريد تعديله من ميزات مختلفة 

، فكل ما نعمله هو كتابة ما نريد تعديله من ميزات بأسطر Responseاو  Requestمع العلم اننا ال نهتم بطريقة اعتراض 

سيقوم  HTTPالتصال  Responseأو  Request، بحيث كلما يتم Angular HttpClientونترك باقي املهمة للـ قليلة

ريدها، ونستطيع توضيح بتشغيل امللف واعتراض االتصال وتنفيذ ما يحتوي Angularالـ
ُ
ه من تعديل الخصائص التي ن

 ، كما في الشكل التالي:Angularمن خالل تطبيقات الـ HTTPفي اتصال  Interceptorمكان الـ

 

 .Interceptorالواحد على أكثر من  Angularمع العمل ان يمكن ان يحتوي مشروع 

ومعالجة  Headersبالتعامل مع الـالبرمجي الخاص  Logicوضع جميع الـلها فائدة مهمة وهي  واستخدام هذه امليزة املهمة

مهامه الخاصة به عند التعامل مع بيانات يتم جلبها  Angularاألخطاء في مكان واحد بحيث يؤدي كل جزء من تطبيق 

لجلب البيانات ومن ثم استقبال البيانات هذه البيانات من خالل  Requestتقوم بعمل  Service، حيث الـHTTPبواسطة 

Response  والتالعب بها بحسب الحاجة عن طريق مكتبةRXJSوارسالها إلى الـ ،Component  لعملSupscription 

، وبذلك نكون حققنا Interceptorومعالجة األخطاء للـ Headersوعرض البيانات للمستخدم، وترك مهمة التعديل على الـ

 ألننا قمنا بفصل املهام على حده،  Logicمجموعة من األهداف منها سهولة التطوير والتعديل على الـ
ا
البرمجي مستقبال

 قللنا من تكرار الشفرة البرمجية، فلو
ا
ي كل معين فأننا نحتاج ان نقوم بإجراء التعديل ف APIلدينا اكثر من اتصال لـ وايضا

Logic يقوم باالتصال بهذا الـAPI  كإضافة(Token ولكن باستخدامنا لـ )لهذا االتصالInterceptors فقد حللنا هذا االمر 

 كود برمجي واحد بملف واحد يقوم ب APIبحيث كل طلب يتم عن طريق هذا 
ا
اعتراض وتعديل هذا االتصال ولو اتى تلقائيا

 من اكثر من جزء من التطبيق.

 يجدر اإلشارة انه يمكن استخدام الـ
ا
 في عدة طرق، وهي: Interceptorsواخيرا
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 )السيرفر( Serverقبل إرساله إلى الخادم  Requestفي  Tokens، واضافة الخصائص والـHeadersالتعديل على الـ( 1

 التعد2
ا
 ارساله إلى الخادم. قبل Request)البيانات( في الـ Bodyيل على الـ( نستطيع ايضا

فقط مع  Body)التعديل يكون على  – Componentsاو الـ Servicesإلى الـ قبل وصوله Responseالتعديل والتحكم بالـ (3

 (Headerإمكانية قراءة الـ

 التقاط ومعالجة األخطاء.( 4

، ولكن وقبل التطرق إليها لنتعرف على كيفية إضافة إعطاء مثال لكل منهاوسوف نتطرق إلى جميع هذه النقاط مع 

Interceptor جديد إلى مشروع الـAngular ونفتح الـ ،
ا
ونكتب  Terminalلذلك لنذهب إلى مشروعنا الذي انشئناه سابقا

 ، كالتالي:interceptorومن ثم نكتب اسم ملف   ng g interceptorاألمر التالي: 

 

  

بداخله ملف  interceptorsمجلد باسم  ومعناه انشأ ng g interceptor interceptors/httpاالمر  تبنانالحظ ككما 

Interceptor  والذي اسمهHttpHeader والفائدة من انشاء مجلد بحيث يكون حاوية ألي ،Interceptor  جديد كنوع من

 التنظيم فقط الغير.

املفاتيح لكي يتم تنفيذ هذا االمر، وعند تنفيذ االمر السابق بنجاح سوف تظهر من لوحة  Enterاما اآلن نضغط على زر 

 لنا امللفات التالية:
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 .Testingوهو الذي يهمنا اما اآلخر فهو إلجراء  http.header.interceptor.tsكما نالحظ تم انشاء ملفين، امللف األول 

 ، كالتالي:Providersفي مصفوفة حيث نضيفه  app.module.tsفي ملف  Interceptorوالخطوة التالية هي تسجيل هذا 

 

 والذي اسمه  http.header.interceptor.tsكما نالحظ اضفنا اسم الكالس داخل ملف 
ا
الذي انشأناه سابقا

HttpHeaderInterceptor. 

 لالستخدام، ولنتصفح محتوى هذا امللف، كالتالي:
ا
 واآلن اصبح جاهزا
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يحمل دالة  Interfaceوهذا الـ HttpInterceptorذات االسم  Interfaceللـ Implements( قمنا بعمل 1ي )كما هو واضح ف

 في ) interceptواحده اسمها 
َ
البرمجي  Logic( وهذه الدالة هي التي نكتب بداخلها الـ2وقد تم كتابة محتوياتها افتراضيا

، كما ان هذه الدالة تحتوي بارامت
ا
ريده الحقا

ُ
لكي نستطيع اعتراض أي  HttpRequestمن النوع  requestرين وهما الذي ن

 عن طريقه كما في ) Httpاتصال 
ا
كما يمكن  request( فنستطيع عن طريقه تنفيذ هذا 4( اما الباراميتر الثاني في )3الحقا

عيد  Interceptorلنفس الـ requestتنفيذ اكثر من 
ُ
 .HttpEventمن النوع  Observableفي حال أردنا ذلك، وهذه الدالة ت

وما يحتويه، سنقوم اآلن بمناقشة النقاط األربع سابقة الذكر،  Interceptorاما اآلن وبعدما استعرضنا كيفية انشاء الـ

 مع األمثلة والتوضيح، كالتالي:

 :Interceptorمن خالل  Tokensوإضافة  Headersالتعديل على الـ -10-1

 سنتطرق  Headerالتعديل على الـسوف نتطرق في هذا لجزء لكيفية 
ا
من خالل إضافة أو تعديل خصائص معينة وايضا

 APIسوف نستخدم الـ Header، وإلضافة خصائص للـInterceptorألهميتها وكثرة استخدامها في ميزة الـ Tokensإلضافة 

عن طريق  Serviceيف ( ، لذلك لنضhttps://free-to-play-games-database.p.rapidapi.com/api/gamesالتالي )

، HttpClientللكالس ذو االسم  Inject، ومن ثم نعمل API، وليكن اسمها Serviceومن ثم اسم الـ ng g sكتابة األمر 

 كالتالي:

 api.service.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Injectable } from '@angular/core'; 

 

@Injectable({ 

  providedIn: 'root', 

}) 

export class ApiService { 
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  constructor(private http: HttpClient) {} 

} 

 
 

لجلب البيانات عن  getمن نوع  Httpونكتب محتواها وهو عمل اتصال  getAllGamesاما االن لننشأ دالة وليكن اسمها 

لهذا  return( ومن ثم نعمل database.p.rapidapi.com/api/games-games-play-to-https://free) APIطريق الـ

 االتصال، كالتالي:

 api.service.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Injectable } from '@angular/core'; 

 

@Injectable({ 

  providedIn: 'root', 

}) 

export class ApiService { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

 

  getAllGames() { 

    return this.http.get( 

      'https://free-to-play-games-database.p.rapidapi.com/api/games' 

    ); 

  } 

} 

 
 

 ، كالتالي:Serviceلهذا الـ Inject، بعدما نعمل Componentتجهيز الدالة لنستدعيها في الـبعدما قمنا ب

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { ApiService } from './services/api.service'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private api: ApiService) {} 

  ngOnInit() { 

    this.api.getAllGames().subscribe({ 

      next: (data) => console.log(data), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('completed..'), 

    }); 

  } 

} 

 
 

 اما اآلن لنقوم بتشغيل املشروع ولنرى النتيجة في املتصفح، كالتالي:

https://free-to-play-games-database.p.rapidapi.com/api/games
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لكي يعمل، لذلك اما  Headerيحتاج ان نضيف له بعض الخصائص في الـ APIكما نالحظ ظهر لنا خطأ وهو ان هذا الـ

 او نضيفها باستخدام الـ getنضيف هذه الخصائص مباشرة في دالة 
ا
واألفضل اضافتها  ،Interceptorكما كنا نفعل سابقا

 APIـفي أكثر من مكان من التطبيق، اما في حال كنا ال نستخدم هذا ال APIفي حال اننا قد نستخدم هذا الـ Interceptorفي الـ

 كالتالي: ،Interceptor، اما هنا فسوف نضيفها في الـHTTPاحد فتستطيع اضافته مباشرة في دوال اال في مكان و 

 http.header.interceptor.tsملف 

import { Injectable } from '@angular/core'; 

import { 

  HttpRequest, 

  HttpHandler, 

  HttpEvent, 

  HttpInterceptor, 

} from '@angular/common/http'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

 

@Injectable() 

export class HttpHeaderInterceptor implements HttpInterceptor { 

  constructor() {} 

 

  intercept( 

    request: HttpRequest<unknown>, 

    next: HttpHandler 

  ): Observable<HttpEvent<unknown>> { 

 

    request = request.clone({ 

      setHeaders: { 

        'X-RapidAPI-Key': 'b52128808dmsh5826403ec30ac21p1b9548jsnfca5769e0b68', 

        'X-RapidAPI-Host': 'free-to-play-games-database.p.rapidapi.com', 

      }, 

    }); 
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    return next.handle(request); 

  } 

} 

 
 

 setHeadersمررنا كائن وفيه استخدمنا الخاصية  cloneوعن طريق الدالة  requestكما نالحظ استخدمنا البارامتر 

، كما تجدر Headerوالذي هو اآلخر يستقبل كائن وهذا الكائن هو الذي مررنا له الخصائص التي نريد اضافتها إلى هذا الـ

 ا مجموعة أخرى من الخصائص، كما في الشكل التالي:نستطيع ان نمرر له cloneاإلشارة ان الدالة 

 

 إضافة الـ
ا
 من  headerباستخدام الخاصية  Headerفنستطيع مثال

ُ
 في األمثلة السابقة بدال

ا
كما كنا نفعل سابقا

setHeadersتغيير رابط الـ 
ا
لى إ GETكأن تكون من  httpألي سبب من األسباب او تغيير دالة الـ API، كما نستطيع ايضا

POST،  او التعديل علىBody،وهكذا بقية الخصائص األخرى. ، وفق شروط معينة 

 اما أالن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:
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 كما نالحظ تم جلب البيانات بشكل صحيح.

آخر وليكن  APIوفي هذه الحالة سوف نستخدم رابط ، APIلرابط الـ Tokenاما اآلن لنعرف كيفية إضافة الـ

(https://jsonplaceholder.typicode.com/usersولكن هنا كنوع من التدريب لنفرض ان الـ ،)Token  موجود في ملف

م ، لذلك لنقو Local Storageمن الـ Tokenيحتوي على ثابت نخزن فيه قيمة هذا  بحيث shared.tsآخر وليكن اسمه 

 وقيمتها عشوائية، كالتالي: tokenفي املتصفح وإضافة خاصية باسم  Local Storageبالذهاب إلى الـ

 

 ، كالتالي:Local Storageونسند له القيمة القادمة لنا من  tokenالثابت ولنضيف فيه  shared.tsاآلن لننشأ ملف 

 shared.tsملف 

export const token = localStorage.getItem('token'); 

 
 

 ، كالتالي:getAllUsersونضيف دالة وليكن اسمها  Serviceاما اآلن لنذهب إلى ملف الـ

 api.service.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Injectable } from '@angular/core'; 

 

@Injectable({ 

  providedIn: 'root', 

}) 

export class ApiService { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

 

  getAllGames() { 

    return this.http.get( 

      'https://free-to-play-games-database.p.rapidapi.com/api/games' 

    ); 

https://jsonplaceholder.typicode.com/users
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  } 

  getAllUsers() { 

    return this.http.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/users'); 

  } 

} 

 
 

، APIلهذه الـ tokenجديد بحيث يهتم بإضافة الـ Interceptorلنضيف  Componentهذه الدالة في الـوقبل استدعاء 

 كالتالي: ،Headerإلى الـ Tokenالخاص بإضافة الـ Logicونضيف له الـ ،HttpHeader2وليكن اسمه 

 http.header2.interceptor.tsملف 

import { Injectable } from '@angular/core'; 

import { 

  HttpRequest, 

  HttpHandler, 

  HttpEvent, 

  HttpInterceptor 

} from '@angular/common/http'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

import { TOKEN } from '../shared'; 

 

@Injectable() 

export class HttpHeader2Interceptor implements HttpInterceptor { 

 

  constructor() {} 

 

  intercept(request: HttpRequest<unknown>, next: HttpHandler): 

Observable<HttpEvent<unknown>> { 

    request = request.clone({ 

      setHeaders: { 

        token: TOKEN as string, 

      }, 

    }); 

    return next.handle(request); 

  } 

} 

 
 

 ، كالتالي:app.module.tsفي ملف  Interceptorننس ى تسجيل هذا الـ وبطبيعة الحال ال

 app.module.tsملف 

import { NgModule } from '@angular/core'; 

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser'; 

import { HttpClientModule, HTTP_INTERCEPTORS } from '@angular/common/http'; 

import { FormsModule, ReactiveFormsModule } from '@angular/forms'; 

import { AppRoutingModule } from './app-routing.module'; 

import { AppComponent } from './app.component'; 

import { HttpHeaderInterceptor } from './interceptors/http.header.interceptor'; 

import { HttpHeader2Interceptor } from './interceptors/http-header2.interceptor'; 

 

@NgModule({ 
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  declarations: [AppComponent], 

  imports: [ 

    BrowserModule, 

    AppRoutingModule, 

    HttpClientModule, 

    ReactiveFormsModule, 

    FormsModule, 

  ], 

  providers: [ 

    { 

      provide: HTTP_INTERCEPTORS, 

      useClass: HttpHeaderInterceptor, 

      multi: true, 

    }, 

    { 

      provide: HTTP_INTERCEPTORS, 

      useClass: HttpHeader2Interceptor, 

      multi: true, 

    }, 

  ], 

  bootstrap: [AppComponent], 

}) 

export class AppModule {} 

 
 

 لنقرأ البيانات في الـ
ا
 ، كالتالي:Componentوأخيرا

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { ApiService } from './services/api.service'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private api: ApiService) {} 

  ngOnInit() { 

    this.api.getAllGames().subscribe({ 

      next: (data) => console.log(data), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('completed..'), 

    }); 

    this.api.getAllUsers().subscribe({ 

      next: (data) => console.log(data), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('completed..'), 

    }); 

  } 

} 
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 واآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح:

 

ومن ثم اختيار امللف  networkوذلك من خالل الذهاب إلى تبويب  ،Requestفي  Headerوبنفس الوقت لنشاهد ال،

users، :كالتالي 

 

 .Headerإلى الـ tokenتم إضافة الخاصية كما تالحظ عزيزي املتعلم 

 ولنظيف دالة تقرأ رابط 
ا
زيد الجرعة قليال

ُ
( https://jsonplaceholder.typicode.com/postsآخر وليكن ) APIاما اآلن لن

، ولكن لهذا الرابط tokenولكن هنا نريد ان ال يضيف هذا الـ tokenالخاص بإضافة  Interceptorوسوف نضيفه بنفس الـ

https://jsonplaceholder.typicode.com/posts
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 بإنشاء دالة في الـ
ا
لالتصال وجلب البيانات وليكن اسمها  Serviceوقبل التطرق لكيفية حل هذا األمر لنقوم اوال

getAllPosts:كالتالي ، 

 api.service.tsملف 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { Injectable } from '@angular/core'; 

 

@Injectable({ 

  providedIn: 'root', 

}) 

export class ApiService { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

 

  getAllGames() { 

    return this.http.get( 

      'https://free-to-play-games-database.p.rapidapi.com/api/games' 

    ); 

  } 

  getAllUsers() { 

    return this.http.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/users'); 

  } 

  getAllPosts() { 

    return this.http.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts'); 

  } 

} 

 
 

 ي:، كالتالComponentولنقرأ هذه البيانات في الـ

 app.component.tsملف 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { ApiService } from './services/api.service'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private api: ApiService) {} 

  ngOnInit() { 

    this.api.getAllGames().subscribe({ 

      next: (data) => console.log(data), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('completed..'), 

    }); 

    this.api.getAllUsers().subscribe({ 

      next: (data) => console.log(data), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('completed..'), 

    }); 
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    this.api.getAllPosts().subscribe({ 

      next: (data) => console.log(data), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('completed..'), 

    }); 

  } 

} 

 
 

 واآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح، كالتالي:

 

 

وقع وهو إضافته فقط في رابط جلب ، وهذا عكس ما نتtokenكما تالحظ عزيزي املتعلم في كال االتصالين تم إضافة الـ

والكالس  HttpContextTokenفقط، ونستطيع حل هذا االمر بعدة طرق منها استخدام الكالس  usersبيانات الـ

HttpContext  حيث األول نستفيد منه بتعريف متغير عام من النوعboolean  وذلك عن طريق تمرير دالة كبارامتر لهذا

عيد قيمة منطقي
ُ
عيد الكالس وت

ُ
 ت
ا
، اما الكالس الثاني فنستفيد منه بتغيير falseة وفي مثالنا هذا سوف نجعلها مبدئيا

 tokenفي حال اردنا إضافة  trueونجعل قيمته  Httpقيمة هذا املتغير العام من خالل إضافة كبيانات إضافية التصال 

، بحيث نقوم بهذا األمر من خالل وضع شرط في اآلخر APIللـ tokenفي حالة لم نريد إضافة الـ falseاو  APIلهذا الـ

 ولنعرف متغير جديد  shared.ts، ومع األمثلة ستتوضح األمور، لذلك لنذهب إلى ملف Interceptorالـ
ا
الذي انشأناه سابقا

  HttpContextTokenمن النوع 
ا
 ، كالتالي:falseولنجعل قيمته مبدئيا

 shared.tsملف 

import { HttpContextToken } from '@angular/common/http'; 

 

export const PASS_TOKEN = new HttpContextToken(() => false); 

export const TOKEN = localStorage.getItem('token'); 

 
 

او  trueمن عدمه من خالل تغيير قيمة هذا املتغير من  tokenنضيف متى نريد إضافة الـ api.service.tsومن ثم في ملف 

false:كالتالي ، 

 api.service.tsملف 

import { HttpClient, HttpContext } from '@angular/common/http'; 

import { Injectable } from '@angular/core'; 

import { PASS_TOKEN } from '../shared'; 

 

@Injectable({ 

  providedIn: 'root', 

}) 

export class ApiService { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 
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  getAllGames() { 

    return this.http.get( 

      'https://free-to-play-games-database.p.rapidapi.com/api/games' 

    ); 

  } 

  getAllUsers() { 

    return this.http.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/users', { 

      context: new HttpContext().set(PASS_TOKEN, true), 

    }); 

  } 

  getAllPosts() { 

    return this.http.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts', { 

      context: new HttpContext().set(PASS_TOKEN, false), 

    }); 

  } 

} 

 
 

 في ملف 
ا
 قيمة هذا املتغير وبناءا على القيمة نضيف الـ http.header2.interceptor.tsوأخيرا

ا
 ام ال، كالتالي: tokenنقرا

 http.header2.interceptor.tsملف 

import { Injectable } from '@angular/core'; 

import { 

  HttpRequest, 

  HttpHandler, 

  HttpEvent, 

  HttpInterceptor, 

} from '@angular/common/http'; 

import { PASS_TOKEN, TOKEN } from '../shared'; 

 

@Injectable() 

export class HttpHeader2Interceptor implements HttpInterceptor { 

  constructor() {} 

 

  intercept( 

    request: HttpRequest<unknown>, 

    next: HttpHandler 

  ): Observable<HttpEvent<unknown>> { 

    if (request.context.get(PASS_TOKEN) === false) { 

      return next.handle(request); 

    } else { 

      request = request.clone({ 

        setHeaders: { 

          token: TOKEN as string, 

        }, 

      }); 

      return next.handle(request); 

    } 

  } 

} 
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 .tokenاضف الـ trueال تعمل ش يء وفي حال كانت  falseكما هو واضح قمنا بقراءة قيمة املتغير من الرابط وفي حال كانت 

 ، كالتالي:networkاما اآلن لنشاهد النتيجة في املتصفح من خالل التبويب 

 

 

 نالحظ وجود خاصيتين ال ينتميان ال postsفي ولم يتم اضافتها  usersفي  tokenكما نالحظ تم إضافة الخاصية 
ا
، وايضا

play-to-https://free-( وهما خاصتنا بالرابط )host-rapidapi-x - key-rapidapi-xوهما ) postsوال إلى  usersإلى 

i.com/api/gamesdatabase.p.rapidap-gamesوهو الخاص بالـ )games  والذي ذكرناه في بداية هذا املثال لذلك اترك

 .gamesواضافته فقط في  usersو postsلك عزيزي املتعلم حل هذا األمر من خالل عدم اضافته في 

https://free-to-play-games-database.p.rapidapi.com/api/games
https://free-to-play-games-database.p.rapidapi.com/api/games
https://free-to-play-games-database.p.rapidapi.com/api/games
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 :Interceptorمن خالل  Requestفي  Bodyالتعديل على الـ -10-2

في حالة إضافة بيانات إلى قاعدة البيانات  Requestللـ Bodyنقوم بالتعديل على الـ في بعض األحيان قد نحتاج إلى ان

(POST لو كان لدينا اكثر 
ا
( PUT - POSTوبنفس الدالة ) APIبنفس الـمن مكان في تطبيقنا يقوم بإضافة بيانات (، فمثال

ريد ألي سبب من األسباب عند إضافة هذه البيانات ان نقوم بالتعديل
ُ
عليها وفق شروط معينة قبل أرسالها إلى  ولكن ن

 .Interceptorباستخدام ميزة الـ Serverالـ

ك وفي الحقيقة لم اجد مثال من الواقع للحاجة إلى هذه امليزة )وهذا ال يعني انها غير مهمة او ليس لها استخدامات(، لذل

 ا.لنعطي مثال وان لم يكن واقعي ولكن لتوضيح هذه امليزة وطريقة استخدامه

بحيث كال الزرين  adminوسوف يكون املثال لدينا زرين، الزر األول ألضافة مستخدم جديد والزر الثاني إلضافة مستخدم 

نقوم بعمل شرط بحيث إذا تحقق نضيف  Interceptorيقومان بإضافة نفس ُبنية البيانات مع قيم مختلفة ولكن في الـ

 و نبقيها على ما هي عليه في حال كان مسنخدم جديد فقط.ا adminبيانات إضافية في حالة كان املستخدم 

، ومن ثم نقرأ هذا املتغير وبناءا على  contextمتغير عام سوف نضيفه عن طريق لذلك سوف نحتاج إلى 
ا
كما تعلمنا سابقا

 قيمته نضيف البيانات اإلضافية او ال.

وال ننس ى  HttpBodyAdminInterceptorسوف اسميه  جديد وانا interceptorوبناءا على ما سبق سوف نحتاج إلى إضافة 

 سوف نضيف AppModuleان نقوم بتسجيله في 
ا
لتعريف نوع جديد لوصف بنية البيانات التي سوف  Interface، وايضا

 .interfaces، وسوف نضيف هذا امللف داخل مجلد اسمه IUserنضيفها وليكن اسمه 

 لنقوم بتعريف بنية البيانات، 
ا
  كالتالي:لذلك اوال

 iuser.interface.tsملف 

export interface IUser { 

  email: string; 

  id: number; 

  name: string; 

  phone: string; 

  username: string; 

  website: string; 

} 

 
 

 لنقوم بتعريف متغير عام وليكن أسمه 
ا
 ، كالتالي:shared.tsفي ملف  IS_ADMINوايضا

 shared.tsملف 

import { HttpContextToken } from '@angular/common/http'; 

 

export const PASS_TOKEN = new HttpContextToken(() => false); 

export const TOKEN = localStorage.getItem('token'); 

export const IS_ADMIN = new HttpContextToken(() => false); 
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وتستقبل بارامترين األول هي البيانات التي سوف نضيفها من النوع  addUserدالة وليكن اسمها اما الخطوة التالية ننشأ 

IUser والثاني منطقي من النوع ،boolean  ونستفيد منه لكي نمرر القيمة للمتغيرIS_ADMIN:كالتالي ، 

 api.service.tsملف 

import { HttpClient, HttpContext } from '@angular/common/http'; 

import { Injectable } from '@angular/core'; 

import { IUser } from '../interfaces/iuser'; 

import { IS_ADMIN, PASS_TOKEN } from '../shared'; 

 

@Injectable({ 

  providedIn: 'root', 

}) 

export class ApiService { 

  constructor(private http: HttpClient) {} 

 

  getAllGames() { 

    return this.http.get( 

      'https://free-to-play-games-database.p.rapidapi.com/api/games' 

    ); 

  } 

  getAllUsers() { 

    return this.http.get<IUser[]>( 

      'https://jsonplaceholder.typicode.com/users', 

      { 

        context: new HttpContext().set(PASS_TOKEN, true), 

      } 

    ); 

  } 

  getAllPosts() { 

    return this.http.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts', { 

      context: new HttpContext().set(PASS_TOKEN, false), 

    }); 

  } 

  addUser(user: IUser, isAdmin: boolean) { 

    return this.http.post<IUser>( 

      'https://jsonplaceholder.typicode.com/users', 

      user, 

      { context: new HttpContext().set(IS_ADMIN, isAdmin) } 

    ); 

  } 

} 

 
 

إلضافة البيانات، اما  POSTلة (، والداhttps://jsonplaceholder.typicode.com/users') APIكما نالحظ استخدمنا الـ

 لنضيف الـ componentاآلن ننتقل إلى الخطوة التالية وهي تجهيز الـ
ا
 Markupالستقبال وعرض البيانات، لذلك اوال

 الخاص بإظهار الزين، كالتالي:
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 app.component.htmlملف 

<input type="button" value="Add User" (click)="AddNewUser()" /> 

<br /> 

<hr /> 

<input type="button" value="Add Admin User" (click)="AddNewAdminUser()" /> 

 
 

 كما نالحظ هالذين الزرين ُينفذان دالتين، ومن اسمهما يتضح مهمتهما، اما اآلن لنكتب محتويات هذه الدالة، كالتالي:

http-body-admin.interceptor.ts 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { ApiService } from './services/api.service'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-root', 

  templateUrl: './app.component.html', 

  styleUrls: ['./app.component.scss'], 

}) 

export class AppComponent implements OnInit { 

  constructor(private api: ApiService) {} 

  ngOnInit() { 

    this.api.getAllGames().subscribe({ 

      next: (data) => console.log(data), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('completed..'), 

    }); 

    this.api.getAllUsers().subscribe({ 

      next: (data) => console.log(data), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('completed..'), 

    }); 

    this.api.getAllPosts().subscribe({ 

      next: (data) => console.log(data), 

      error: (error) => console.log(error), 

      complete: () => console.log('completed..'), 

    }); 

  } 

  AddNewUser() { 

    this.api 

      .addUser( 

        { 

          email: 'test@test.com', 

          id: 22322, 

          name: 'Saad', 

          phone: '00998787667', 

          username: 'dev', 

          website: '', 

        }, 

        false 

      ) 

      .subscribe({ 

        next: (value) => console.log(value), 
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        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed..'), 

      }); 

  } 

  AddNewAdminUser() { 

    this.api 

      .addUser( 

        { 

          email: 'test222@test.com', 

          id: 666656666, 

          name: 'Fahd', 

          phone: '87677687', 

          username: 'dev2', 

          website: '', 

        }, 

        true 

      ) 

      .subscribe({ 

        next: (value) => console.log(value), 

        error: (error) => console.log(error), 

        complete: () => console.log('completed..'), 

      }); 

  } 

} 

 
 

رسالن AddUserكما نالحظ كال الدالتين تستدعيان الدالة 
ُ
، ومن ثم ت

ا
نفس البيانات ولكن بقيم  التي انشأناها سابقا

فهو القيمة املنطقية حيث في إضافة مستخدم جديد تكون ، اما البارامتر الثاني AddUserمختلفة كبارامتر أول لدالة 

false  اما في حالة إضافة مستخدمadmin  فتكونtrue. 

ومن  لبرمجي الالزم العتراض هذا االتصالا Logicومن ثم إضافة الـ Interceptorاما اآلن الخطوة األخيرة فهي الذهاب إلى الـ

 من عدمه، كالتالي: Bodyثم إضافة وتعديل الـ

 http-body-admin.interceptor.tsملف 

import { Injectable } from '@angular/core'; 

import { 

  HttpRequest, 

  HttpHandler, 

  HttpEvent, 

  HttpInterceptor, 

} from '@angular/common/http'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

import { IS_ADMIN } from '../shared'; 

 

@Injectable() 

export class HttpBodyAdminInterceptor implements HttpInterceptor { 

  constructor() {} 

 

  intercept( 

    request: HttpRequest<any>, 
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    next: HttpHandler 

  ): Observable<HttpEvent<unknown>> { 

    if (request.context.get(IS_ADMIN) === false) { 

      return next.handle(request); 

    } else { 

      request = request.clone({ 

        body: { ...request.body, admin: 'admin' }, 

      }); 

      return next.handle(request); 

    } 

  } 

} 

 
 

 Spreadلكي نستطيع إضافة او تعديل البيانات، ومن ثم وعن طريق ميزة  bodyكما هو ُمالحظ استخدمنا خاصية الـ

Operator قمنا بدمج الـ )...(Body  مع إضافة البيانات الجديدة وهي القيمة 
ا
 .adminالذي تم ارساله سابقا

 كالتالي: اما اآلن لنقوم بمشاهدة النتيجة في املتصفح،

 

 ولنرى النتيجة: Add Userواآلن لنضغط على زر 
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 Add Admin، اما اآلن لنضغط على زر Interceptorكما نالحظ تم ارسال البيانات كما هي بدون أي تعديل من قبل الـ

User:كالتالي ، 

 

رسلة حيث تم اعتراض ه {admin: admin}اما هنا فتم إضافة بيانات 
ُ
ذا االتصال وإضافة هذه البيانات إلى البيانات امل

 .Interceptorمن ِقبل الـ

والتعديل عليه قبل ارساله إلى الخادم  Requestللـ Bodyالعتراض الـ Interceptorsوبذلك تعلمنا كيفية االستفادة من الـ

Server. 
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 :Interceptorمن خالل  Responseالتعديل والتحكم بالـ -10-3

وإجراء أي تعديل  Interceptorsقبل وصوله إلى تطبيقنا بواسطة الـ Serverالقادم من الـ Responseكما نستطيع اعتراض 

ريده عليها، كأن نقرأ الـ
ُ
  Headerفي حال وجود بيانات ونقوم بالتعديل عليها او نقرأ الـ Responseللـ Bodyن

ا
ايضا

 عين.وبناءا على خاصية فيها او مجموعة خصائص نقوم بإجراء امر م Responseللـ

، لذلك لنقوم بضرب مثال RXJSملكتبة الـ Pipeمن خالل دوال  Responseنستطيع التقاط الـ Angular  Interceptorsوفي 

 وهو ) APIللـ Responseبسيط وذلك من خالل اجراء تعديل على الـ
ا
play-to-https://free-الذي اعطينا مثال عليه سابقا

database.p.rapidapi.com/api/games-games ،)وسوف نضع شرط بحيث ال يتم تنفيذ هذا الـInterceptor  إال على

بحيث نقوم بفلترة  Bodyومن ثم نقوم بتغيير الـ Responseلكي نقرأ الـ pipeهذا الرابط فقط، ومن ثم نستخدم دوال الـ

 وإرجاع قيمة معينة من جميع البيانات القادمة، كالتالي: النتائج

 http-header.interceptor.tsملف 

import { Injectable } from '@angular/core'; 

import { 

  HttpRequest, 

  HttpHandler, 

  HttpEvent, 

  HttpInterceptor, 

  HttpResponse, 

} from '@angular/common/http'; 

import { Observable } from 'rxjs'; 

import { map } from 'rxjs/operators'; 

 

@Injectable() 

export class HttpHeaderInterceptor implements HttpInterceptor { 

  constructor() {} 

 

  intercept( 

    request: HttpRequest<unknown>, 

    next: HttpHandler 

  ): Observable<HttpEvent<unknown>> { 

    if (request.url === 'https://free-to-play-games-database.p.rapidapi.com/api/games') 

{ 

      request = request.clone({ 

        setHeaders: { 

          'X-RapidAPI-Key': 

            'b52128808dmsh5826403ec30ac21p1b9548jsnfca5769e0b68', 

          'X-RapidAPI-Host': 'free-to-play-games-database.p.rapidapi.com', 

        }, 

      }); 

      return next.handle(request).pipe( 

        map((event: any) => { 

          if (event instanceof HttpResponse) { 

            const data = (event.body as string[]).map((value: any) => { 

              return { developer: value.developer }; 

            }); 

https://free-to-play-games-database.p.rapidapi.com/api/games
https://free-to-play-games-database.p.rapidapi.com/api/games
https://free-to-play-games-database.p.rapidapi.com/api/games
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            return event.clone({ 

              body: data, 

            }); 

          } 

          return event; 

        }) 

      ); 

    } 

    return next.handle(request); 

  } 

} 

 
 

ال يعترض إال هذا الرابط فقط، والنقطة األخرى  interceptorلكي نتحقق من ان هذا الـ urlكما هو واضح استخدمنا ميزة 

لكي نلتقط هذا االتصال مع وضع شرط لنتأكد  nextحيث استخدمناها بعد الـ Pipesاملهمة هي عند استخدامنا لدوال 

زم ، ومن ثم نقوم بإجراء التعديل الال Responseتعديل عليه إال في حالة كان نوع االتصال هو وال Bodyان ال يتم قراءة الـ

 نقوم بإرجاعها بعمل  cloneفقط، ومن ثم نعمل لها  devoloperعلى البيانات وإرجاع كائن يحتوي على الـ
ا
 returnواخيرا

 .componentلكي يتم قرائتها وعرضها في الـ

 جة في املتصفح، كالتالي:اما اآلن لنشاهد النتي

 

 فقط وهذا هو املتوقع. developerكما نالحظ تم عرض فقط بيانات 
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